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Hvor gamle er  
gulvbordene i Sannidal kirke?

Artikkelforfatteren, Tanja Røskar, i ferd med å krabbe ned under gulvet i  
Sannidal kirke i oktober i år.  FOTO: R.G.

Red.kom. i  
Arven ønsker alle leserne en  

riktig trivelig jul og  
et godt nytt år 2017!
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DATERING AV ELDRE BYGNINGER
Aldersbestemmelse av gamle bygninger kan 
være vanskelig. Man kan se på byggestilen, men 
sjansen da er at man bare får en viss ide om når 
det sist ble ombygd eller pusset opp. Man kan 
ta et dypdykk ned i byggesaksarkivene på kom-
munen eller på museer og arkiver for å finne 
tidligere byggesaker, gamle skjøter eller brann-
takster, men eldre arkiver kan være ufullstendi-
ge og vanskelig å finne frem i. Gamle fotografier 
kan også være til hjelp i noen tilfeller, men hvis 
bygningen er fra før fotografiets tid, så sliter 
man litt. 
 Vi har også andre detaljer i gamle bygnin-
ger som kan gi oss en pekepinn om aldrene. 
Laftemåten har for eksempel endret seg gjen-
nom tidene. Finsdalslaftet kommer fra gammel-
norsk, fyrndar betyr gammeldags eller førtids. 
Bygninger som har denne type laft er fra før 
1350. Tidlig i mddelalderen kom en ny type 
laft – Raulandslaft – som kommer fra ei stue i 
Søre Rauland i Uvdal i Numedal. Dette laftet 
finner vi i bygninger også fra før 1350 og opp 
til når lafting ble overtatt av andre byggeformer. 
Senere kom andre typer laft – sinklaft på slutten 

av 1700-tallet og som hadde sin utbredelse på 
begynnelsen av 1800-tallet. Det samme gjelder 
for kamlaft.
 Profiler kan også gi oss en pekepinn for hvor 
gamle husene er.  Arne Berg som har forsket på 
gamle bygninger fra middelalderen, sier det er 
aldri godt å vite hvor lenge en profil ble benyt-
tet, men der er et tydelig skille mellom middel-
alderprofiler og renesanseformer med karniss-
profil. Dører, vinduer, glass og innvendig listverk 
er også detaljer som sier noe om alder. 

DENDROKRONOLOGI
En metode for å fastsette alderen på bygninger 
er dendrokronologi – årringsdatering. Dendro-
kronologi er en metode for absolutt datering av 
fellingsåret for tømmer. Grunnlaget for metoden 
er at trær av samme art vil vokse likt når de 
vokser under like betingelser. Det betyr at alle 
trær vil danne en bred årring i en god vekstse-
song og en smal årring i en dårlig sesong. Har 
man mange nok årringer, kan man sammen-
ligne avstandene mellom ringene med fasiten 
– grunnkurven. Årringene i prøvene som tas er 
en unik sekvens av tynne og tykke ringer som 

Dendrokronologi – kunsten å telle årringer. 
«Hvor gammelt er huset?» Det er mange eiere av eldre bygninger som spør om dette. «Det sies 
at det ble flyttet og kom hit på gården midt på 1700-tallet, men at det kanskje er fra 1600-tallet. 

Kan det virkelig stemme?». I Sannidal vet alle hvor gammel den nåværende kirken er, men det alle 
lurer på er om de gjenbrukte stokkene i gulvet på kirka er så gamle at de kommer fra en tidligere 

stavkirke eller ikke. I et prosjekt initiert av byantikvaren i Kragerø ble det tatt prøver av gulvbordene 
som forhåpentligvis vil gi et svar på dette spørsmålet. 

Sannidal kirke. Den aller første prøven tatt av de gjenbrukte 
bordene under Sannidal kirke.
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kan innpasses i en større sekvens som kalles for 
grunnkurven. Normalt avhenger veksten først 
og fremst av klimaet i trærnes vekstsesong, og 
det gjør det mulig å utarbeide kurver (fasiten) 
for et geografisk område som viser tykkelsen 
og variasjonene i trærnes årringer. En slik kurve 
kalles som sagt en grunnkurve, og den kan 
rekke over tusen år tilbake i tid. Grunnkurvene 
bygges opp på grunnlag av innsamlingen av 
prøver fra et stort referansemateriale hentet fra 
både levende trær og elde tømmer fra gamle 
bygninger og funn av tømmer ved arkeologiske 
utgravinger i området. 
 Når en tømmerstokk skal dateres ved hjelp av 
dendrokronologi, er det enklest å arbeide med 
skiver saget ut av tømmeret. Dette er vanske-
lig å utføre på stående bygninger uten å påføre 
bygningen synlige skader. Det er mulig å sette 
skiven tilbake på plass igjen etter at årringene 

har blitt dokumentert, men den foretrukne 
metoden for bygninger er å bore ut prøver fra 
stokkene med et spesialbor. Boret som brukes 
er 16 mm diameter og hult. Kjernen som blir 
tatt ut fra boret er 8 mm i diameter. Ved under-
søkelse av en bygning tas det ut mellom 10 og 
15 boreprøver. Dette er nødvendig for å få et 
godt bilde av bygningens historie siden det ofte 
finnes stokker som er gjenbrukte fra eldre byg-
ninger, ombygginger og stokker som har blitt 
flyttet på. For å kunne få en god datering, er det 
nødvendig å ha en sikker ytterved. Uten denne 
ytterveden kan årstallet for når tømmeret ble 
felt, bare anslås. 
 Den teoretiske forutsetnigen for denne typen 
datering er at trær av samme art som vokser i 
samme geografiske område utvikler like årrin-
ger. Ved å måle bredden av årringene og frem-
stille disse grafisk som en kurve over variasjone-

Trangt om plassen for Helge og assistenten.

Hull etter prøvetaking.

Prøvene dyttes forsiktig ut av det hule boret.

Helge in action.
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ne fra år til år, vil man kunne danne seg et bilde 
av gode og dårlige vekstsesonger (år) gjennom 
hele treets levetid. 
 Siden klima og vekstvilkår varierer fra ett 
geografiske område til ett annet kan dendro-
kronologi også benyttes til å bestemme hvor 
tømmeret opprinnelig kommer fra. Dette har 
vist seg spesielt viktig i forbindelse med funn 
av skipsvrak hvor byggestedet har kunnet bli 
bestemt ved hjelp av å analysere årringene i 
tømmeret brukt i skipene. 
 Naturen er ikke alltid så enkel. Hvert tre er 
unikt, det tilpasser seg sine egne levekår og vil 
ikke alltid falle fint på plass i en kurve. Likheten 
mellom kurver fra to samtidig felte trær er ikke 
alltid like lett å se. I praksis er det alltid slik at 
noen stokker eller trær ikke lar seg datere selv 
om vi har en godt utbygd grunnkurve. Treet kan 
bl.a. ha manglende årringer på grunn av skog-
brann og insektsangrep m.m. Det er som oftest 
i gamle trær det er problemer med manglende 
årringer, og især i trær som sto under «den lille 
istid» på 1600-tallet.
 I Norge har det vært arbeidet med dendrokro-
nologi siden 1930-årene. I første rekke har man 

arbeidet med furu. For furu går grunnkurvene 
for Østlandet og Vestlandet tilbake til 800-tallet, 
for Agder 900-tallet, for Trøndelag 500-tallet og 
for Nord-Norge tilbake til 1600-tallet. Når det 
gjelder grunnkurver for eik, foreligger det en 
for Agder som går tilbake til 1100-tallet, og en 
for Oslofjordområdet går mellom 500-tallet og 
frem til ca. år 900. 

SANNIDAL KIRKE 
Som nevnt innledningsvis ble det i høst tatt prø-
ver fra under gulvet i kirka. Jeg hadde tidligere 
på året blitt fortalt om de gjenbrukte bordene 
og fikk da anledning til å gå under gulvet for å 
se hva som var der av gjenbrukt materiale og 
om det kunne være bord som var gode til å ta 
boreprøver av. Det jeg fikk se der jeg dyttet meg 
selv innover på rygg under gulvet, var veldig 
spennende, her var det barokke veggmalerier, 
før-reformatoriske innvielseskors, bumerker, 
profiler som så ut som de var fra middelalderen 
og områder på bordene som så ut til at det var 
mulig å ta prøver av. 
 Jeg har tidligere samarbeidet med seniorforsk-
er Niels Bonde fra Nationalmuseet i København 

Rester av veggmalerier.Niels Bonde til venstre og Helge Paulsen til høyre. 
Inspeksjon av bor før prøvetakingen.
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Før-reformatoriske innvielseskors.

Bumerker.

Rester av skriftsteder malt på lerret som er festet 
til bordene.

om prøvetaking av bygninger på Agder i forbin-
delse med utarbeiding av grunnkurven for eik. 
Jeg visste han dette ville han være interessert i, 
så fotografier og beskrivelser ble sporenstreks 
sendt i en e-post til København. Og selvfølgelig 
var han interessert.
 Det ble gjort en avtale med kirkevergen og 
lederen for menighetsrådet, og da Niels Bonde 
var i Norge igjen i oktober i år, var vi klare til å 
gå under gulvet for å ta prøver. Prøvene ble tatt 
ut av Helge Paulsen som tidligere har jobbet i 
mange år med å ta dendrokronologiprøver på 
Agder, med meg som assistent. Niels Bonde var 
selvfølgelig også til stede, men holdt seg på 
oversiden av gulvet istedenfor under det. 
 Vi fikk tatt 7 prøver av bordene, dette er litt 
færre enn det som vanligvis blir tatt, men det 
er komplisert å ta prøver på et sted hvor det til 
dels er kun 30 cm klaring over hodet og i lys fra 
hodelykter. Forhåpentligvis vil det være mulig å 
få et godt resultat, dvs at vi nærmer oss en date-
ring på når treet ble felt. Byggeskikken vil også 
kunne være med å hjelpe til med å anslå når 
treet ble felt, også da slike bord vanligvis gikk i 
hele stokkens bredde, så selv uten ytterved er 
det også mulig å få et anslått resultat. 

 Helge Paulsen, som er byggmester og som 
har jobbet med bygningsvern og verneverdige/
fredede bygninger i mange år, mener at det er 
godt mulig at de gjenbrukte bordene er fra en 
sval i en stavkonstruksjon. De dekorerte flatene, 
som er jevne, ville ha vært inne i bygningen og 
udekorerte bord, som er lett buete, har vendt 
ut. Det er på disse buete bordene man finner 
bumerker, profiler og innvielseskorsene. 
 I skrivende stund har vi ikke fått svaret på 
prøvene ennå. Laboratoriet på Nationalmuseet 
mottar store mengder prøver til analyse, og selv 
om vi selvfølgelig mener at Sannidal kirke bør 
ha første prioritet, må vi nok bare finne oss i å 
måtte vente på tur. 
 Og vi venter i spenning, det skal være sikkert 
og visst!

Byantikvar i Kragerø Tanja Røskar.  
Med informasjon fra Niels Bonde og Helge Paulsen.

ALLE FOTO: TANJA RØSKAR
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En jul fikk jeg av far lov til å hugge noen 
trær i passende juletrestørrelse, men 
hvordan få dem til torget i Kragerø? Jeg 

ringte til Jens Lofthaug som kjørte mye sand 
og forklarte min situasjon, og han var bare 
velvillig.  ”Du får sørge for å være på Tangen 
ved 9-tiden i morgen, for da skal jeg til byen 
med sand”. Jeg slepte trærne ned i tide og de 
kom til torget, utsolgt på en time. Jens skulle 

ikke ha noe for transporten for han syntes det 
var morsomt at jeg fant på noe slikt. Snakk om 
å være grei!
 Så tilbake til matauk. Fisking i Lofthaug-
kjenna ga bra fangst, men tryte er det altfor 
mange bein i! Kilsfjorden ga også god tilgang 
på fiskevarianter, mest hvitting. Ofte kom 
det anonyme hilsener på dørklinka i form av 
pakker med kjøtt, smør, pultost og en sjelden 

gang vilt. Vi hadde selv høns 
og kaninhold som ga gode 
bidrag til menyen, men 
det var ille å være med på 
kaninslakt. 
   Siden far hadde nedlagt 
sitt presteembete og nå 
var blitt pastor, var det ikke 
lenger noen gasje som kom 

Sannidal prestegård  
under krigen (2) 

Johan Tande (f. 1933) har i sommer skrevet en artikkel om Sannidal prestegård under krigen. 
Dette er et svært interessant og viktig supplement til heftet «Sannidal i krigsårene 1940-

1945», som ble utgitt i 1985. 
I denne forbindelsen har «Arven» også fått tilgang til fotografier og notater etter Johan 

Tandes far, sogneprest Torkell A. Tande (1901-2001). Dette har til nå vært oppbevart i det 
såkalte «Tanderommet» i kjelleren på Handelshøyskolen i Oslo.

Etter å ha gått gjennom dette materialet, sitter vi i «Arven» igjen med det bestemte inntrykk at 
T.A. Tande i etterkrigstida var altfor beskjeden om sin og familiens rolle under okkupasjonen 

1940-45. Vi finner det også ganske utrolig hvordan presten lot sin 10-årige sønn gå langs 
veien med «livsfarlige» papirer inntil kroppen!

Vi kommer til å trykke Tandes artikkel i flere deler.
Ellers minner vi om at «Arven» ved flere anledninger har trykket stoff om okkupasjonstida, 
bl.a. i nr. 44, 45 og 46 (1995). For øvrig viser vi spesielt til artikkelen i nr. 83 (2/2008): «En av 

de glemte helter», som handler om Knut K. Dobbe.

av  Johan Tande

Tande tok slike etterretnings-
bilder i all hemmelighet. Bil-
dene fikk han fremkalt hos 
fotograf Jørgensen i Kragerø, 
under dekke av at de skulle 
brukes i en fremtidig bygde-
bok. Deretter ble de ferdige 
fotografiene påført opplysnin-
ger og sendt til London.
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regelmessig. Derfor lurte jeg svært på hvordan 
det skulle gå med vår lille familie økonomisk. 
Løsningen viste seg å bli at Menighetsrådet 
med Ola Hegland i spissen, satte i gang inn-
samlinger. Med jevne mellomrom kom Ola 
opp til Prestegården med hesten som han 
bandt til rekkverket ved hoveddøren, og da 
kom spørsmålet: ”Hvordan går det med finans-
ene? Skal vi ta en ny razzia?”. Far og Ola avtalte 
at det ikke skulle nevnes hvem i menigheten 
som ga bidrag, og Ola ville at far skulle forstå 
at alle i bygda var med på støtten! Gavmildhet 
og samhold ble fine og ekte begreper i menig-
heten. 
 Siden far nedla sitt embete ble han ikke sok-
neprest, men pastor, noe som virket uklart for 
meg, for jeg syntes det var nokså likt fortsatt. 
Det var litt snodig at et lokalsamfunn bare 
hadde en ”ulønnet pastor” som hadde masse å 
drive med, og alt var nok ikke geistlig. 
 Det vår lille familie opplevde under krigen 
i lokalmiljøet, gjorde at vi følte oss så sterkt 
knyttet til menigheten at det aldri ble snakk 
om å flytte fra Sannidal etter krigen. Selv 
forslag fra biskopen om at far kunne få Asker 
(kongelig og slikt) ble avslått. 
 Allerede høsten 1941 ble far anmodet om å 
organisere en etterretningsavdeling for å regis-
trere hva fienden og deres medsammensvorne 
foretok seg, og som Forsvarets Overkomman-
do i London burde få vite om. Slike avdelinger 
ble dannet mange steder i Norge under beteg-
nelsen XU. 
 Det området far skulle dekke, var Lange-
sund/Skiensfjorden-Kragerø-Risør til Tvede-
strand, og dette området skulle dekkes av 
noen nøkkelpersoner som skulle rapportere 
direkte til far. 
 Siden avdelingen skulle være topp hemme-
lig, ville den enkelte kun vite hvem han eller 
hun skulle rapportere til. 
 For å komplisere og dekke sine kilder valgte 
far å tildele sine nærmeste kontakter med 
kvinnenavn, og han selv het Guri Vollen. 
 I tilfelle vi måtte rømme sørget far for at 
både han og min mor fikk falske pass. Far het 
Thor Karlsen og jeg het Jonas Karlsen. Far 
skulle i sitt pass være forsikringsinspektør i 
Kristiansand, og jeg måtte pugge ny dato for 
når jeg var født og at min boadresse i byen 
skulle være St.Hans gate. 

 Slike forfalskninger, reisetillatelser og passer-
sedler var far flink til å forfalske, og han hadde 
fått tak i stempler til myndighetspersoner i 
Kristiansand som viste deres navnetrekk. 
 Fars XU-kontakter viste seg å være dyktige 
til å snuse opp informasjon, og det ble derfor 
betydelige mengder viktig informasjon som 
far måtte få sendt videre. Hvorledes det ble 
ordnet skal jeg komme tilbake til. Det var 
imponerende at denne hemmelige avdelingen 
klarte å være aktiv helt til krigen sluttet. 
 Far ble også trukket inn i organiseringen 
av Hjemmefronten i distriktet, men han var 
meget påpasselig med at det ikke skulle bli 
blanding med XU og Hjemmefronten. 
 Jeg vil nå nevne noen av de mest sentrale 
kildene som far hadde i sitt etterretningsar-
beid. 
 Fars meget gode venn var Egil Kristensen på 
Kragerø glassmagasin, som kom i kontakt med 
mange som visste noe. Likeledes Erik Kraft 
som med sin fiskeforretning også kom i kon-
takt med mange. 
 God kontakt med bestyrerinnene på Victoria 
Hotell og Central Hotell ga løpende informa-
sjon om hvilke tyske offiserer som bodde på 
de to hoteller. 
 Solid jernbanemann i Kragerø rapporterte 
om all lasting og lossing av militært materiell. 
Lars Skarvang som hadde kontakter mot Risør, 
og snekker Østerholdt, snuste også opp svært 
mye. 
 Siden tyskerne bygde ut Krikken som et 
større festningsanlegg, var far meget interes-
sert i mest mulig om hva som foregikk der. 
Det var forbundet med livsfare å nærme seg 
dette anlegget for uvedkommende, og strengt 
vakthold og store skilter understreket dette. 
 Far allierte seg med en solid jøssing og god 
venn, og de to ble enig om at Knut Dobbe 
skulle påta seg” tyskerarbeid” som snekker på 
Krikken. 
 Det var fantastisk at Knut ville påta seg dette 
skumle arbeid. 
 Sene kvelder i weekendene kom Knut på 
kontoret hvor han og far noterte opp alt det 
snekkeren hadde plukket opp av informasjon, 
og med god hukommelse kunne han beskrive 
svært mye av største interesse. 
 Ikke på noe tidspunkt røpet Knut at han var 
livredd og usikker på sin rolle. 
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 Når Knut og visse andre personer kom på 
kveldstid, ville det neste dag bli oppgaver for 
meg. 
 Etterretningen hadde mange former, og 
som bilinteressert ble jeg gitt i oppdrag, når 
jeg ikke var på skolen, å sitte i Dankhuset 
på Tangen for å registrere alle bensindrevne 
biler med norske skilter og alle tyske militære 
kjøretøyer, både personbiler, lastebiler, pan-
serbiler, tanks og motorsykler med og uten 
sidevogn. 
 Ikke bare skulle bilmerkene noteres, men 
også alle kjennetegn ellers. Når jeg kom hjem 
med min notisbok, gikk far og jeg i vedskjulet, 
for bak vedlaget hadde far mange oppslags-
bøker om tysk krigsmateriell som vi sammen-
lignet med mine notater. Far hadde også fått 
tak i oversikt over nazistenes bilnummer, så vi 
kunne følge med på trafikkaktivitetene. Etter 
gjennomgangen ble mine notater brent. 
 Tyskerne og utenbys nazister hadde nok 
mistanke om at det var mye som skjedde på 
Prestegården og at ikke alt var geistlig. 
 Flere ganger fikk far besøk av utenbys nazis-
ter som skulle presse/lokke far til å bli med i 
Nasjonal Samling, som skulle sikre Norge en 
flott framtid. Politisk var far så godt orientert 
at han kunne motsi de mange fagre ord. 
 Rettssaker etter krigen avslørte sterk mis-
nøye med presten (pastoren) i Sannidal. De 
nazistene som kom opp på Prestegården, kom 
med bensindrevne biler og var derfor lett 
gjenkjennelige. 
 Når jeg om sommerene lekte under åpne 
kontorvinduer, fikk jeg høre sterk kjeftbruk, 
og jeg fanget opp solide bannord. Far ble ære-

skjelt, men han var en stabukk! 
    Andre ganger kom disse typene 
med lokkemidler som god mat, god 
gasje, bensin til vår gamle bil og løfte 
om at far kunne bli biskop i Skien. 
    Tyskerne var interessert i Preste-
gården som øvelses sted mot en 
antatt fiende som ville dukke opp på 
veien ved kirken. 
    Flere ganger dukket det opp inntil 
10 militære biler og feltkjøkken, og 

vi skjønte at de hadde tenkt å bli en stund hos 
oss. 
 Det som var merkelig var at det ble lite kom-
mandoord, for de visste nok at far forsto alt 
som ble sagt, så de brukte mye tegnspråk. 
 Om nettene gikk tyskerne rundt huset med 
lytteapparater og sørget for at vår søvn ble 
avbrutt av mye skyting med treproppatroner 
og grovere skyts. 
 Da ingen av tyskerne snakket norsk, ble det 
lite muligheter for å få kontakt, og de eneste 
ganger de sa noe til meg, var det ”kaufen Eier”, 
de ville kjøpe egg. Det ble ingen handel natur-
lig nok. 
 Når øvelsene var over, var det spennende 
å lete etter tomme patronhylser og helst de 
ueksploderte treproppene. 
 Når jeg hadde fått samlet ganske mange, 
dro jeg ned i dalføret ved elva hvor jeg tente 
lite bål ved hjelp av karbid. Der kunne jeg få 
patroner til å eksplodere uten at andre lett 
kunne høre det. 
 Normalt gikk det bra, men en gang var jeg 
for nær og splinter flerret opp buksene mine. 
Det resulterte i ordre fra min mor om at hun 
ikke ville lappe bukser som jeg hadde sprengt 
i stykker. 
 Jeg tok likevel vare på noe ladd ammunisjon 
som jeg gjemte på et helt spesielt sted, nem-
lig i underdelen på vårt piano hvor jeg også 
samlet fyrstikkesker. Når jeg var på butikken, 
kjøpte jeg nemlig en eske med fyrstikker hver 
gang, for jeg fikk kun kjøpt en eske av gangen. 
 Når det er snakk om informasjon, visste vi at 
det var flere steder i bygda hvor det var radio-
er, og radio var det også på Prestegården. 

Beskjeden på dette bildet er til «Guri» 
som var Tandes dekknavn.
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 Radioen var plassert under trauet til hestene, 
og jeg syntes det var merkelig at far og forpak-
teren, Jens Skarvang, alltid møttes ved 7-tiden 
om kvelden hvor stalldøren da ble stengt på 
innsiden mot skålen. 
 At man lyttet på London, var nok naturlig, og 
man trodde at jeg ikke skjønte det. 
 Noe jeg syntes var rart, var at far ofte brukte 
en liten skrivemaskin fremfor den vanlige som 
hørte til prestekontoret. Videre hadde han en 
stensilmaskin, spesielt skrivemateriell, stem-
pler og uvanlig kontorutstyr. 
 Jeg ble av og til sendt til Kragerø med mel-
keruta, og da skulle jeg innom til Kremer Ol-
sen i Kragerø Papir og Bokhandel for å hente 
en pakke som lå klar. Jeg lurte litt på hvorfor 
jeg ikke måtte betale for den, men det ble 
aldri nevnt. En tilsvarende pakke skulle hentes 
hos Kragerø Glassmagasin, også der uten å 
betale. 
 Jeg snuste opp at far fikk forskjellig av ut-
styr/våpen og lignende som kom med Tørdals-
bussen adressert til Guri Vollen og avlevert til 
Elise Fossen på Gjerdemyra, som hadde skju-
lested under løst bord i stua, og far gikk sende 
kvelder dit for å hente sine pakker. 
 Så er det spørsmål om hva gjorde far med all 
den informasjonen han som nøkkelperson i 
XU fikk. 
 Far ble ofte stoppet av tyskerne som un-
dersøkte han uten å finne noe, men det var 
tydelig at han måtte ha andre til å fungere som 
kurer. 
 Tidlig i 1943, da jeg var nesten 10 år gam-
mel, diskuterte far og jeg om ikke jeg kunne 
være kurer for ingen ville tro at en guttunge 
drev med noe illegalt. 
 Alt det far skulle sende via kurerledd videre 
til London, måtte han klargjøre og emballere 
(ikke bare skriftlige saker, men også bilder). 
 Med vårt opplegg møtte vi opp på Sannidal 
stasjon for å snakke med Gudmund Haugen, 
stasjonsmesteren, og han ble med en gang 
med på planen vår. 
 Alt jeg skulle gå med, ble presset inn på inn-
siden av undertøyet mitt, og når jeg ble litt
 ”tykkfallen”, brukte jeg en litt for stor jakke. 
 Jeg gikk da fra prestegården til stasjonen, og 
måtte beregne at jeg ikke kom på tider da tog 
kom eller gikk. 
 Når jeg kom til stasjonen, skulle jeg gå tre 

ganger frem og tilbake under vinduene til 
stasjonsmesterens kontor. 
 Når Haugen så meg, tok han på seg sin sorte, 
store uniformsjakke med store lommer. Etter å 
ha forsikret oss om at ingen så oss, gikk vi inn 
på det lille toaletthus hvor jeg kledde av meg 
og Haugen tok imot det jeg hadde med. 
 Han plasserte alltid stoffet i høyre jakkelom-
me, og så gikk han tilbake på sitt kontor hvor 
alt stoff ble lagt i en eller flere NSB Tjeneste-
konvolutter. Neste ledd var at Haugen skulle 
gi en helt bestemt lokomotivfører disse kon-
volutter for å ta dem med til enten en spesi-
ell person på Neslandsvatn eller en bestemt 
person på Drangedal stasjon. Disse skulle en 
helt spesiell lokomotivfører fra Sørlandstoget 
ta imot for å avlevere til en kurer som møtte 
opp på Vestbanen i Oslo. Derfra ble dette stoff 
sendt til Sverige og derfra videre til London. 
 Det skulle vise seg at denne transportform 
fungerte fint siden jeg aldri ble stoppet for 
kontroll, men hestekolonner med østerrikske 
soldater likte jeg ikke, for de stoppet etter 
veien, og jeg måtte sitte på fanget til noen av 
dem for at de skulle kunne vise frem bilder av 
sine familier i hjemlandet. 
 Det som imponerte meg med alle disse tu-
rene, var at ingen jeg møtte var nyfikne på hva 
jeg gjorde etter veien så ofte. 
 Far hadde jo presisert at jeg ikke måtte for-
telle noen om hvorfor jeg var på farten ganske 
ofte. 
 At man i ung alder ble betrodd, viste også 
følgende:
 Vår trofaste postmann Haukøy kom på etter-
middagene med post til oss i lokalmiljøet, og 
postkassene var ved ”Furua” ved oppkjørselen 
til Prestegården. Bøndene dukket opp for å 
prate, utveksle nytt og hente posten. 
 Hver uke kom det en tykk konvolutt til min 
far og det var to 20 øres røde Snorre frimerker 
på konvolutten. Når den kom, hvisket Haukøy 
til meg:” Du får bli med meg opp i bakken.” Dit 
gikk vi og åpnet konvolutten som inneholdt 5 
eksemplarer av” Budstikka” hvor jeg fikk 3 og 
Haukøy skulle ha med to videre til visse perso-
ner. 

Fortsetter i neste nummer
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Krokheia
– geografi og historie (12)

Gunnarsmyra ligger sørøst for Store Vå-
levann, nordvest i Kragerø kommune, 
ikke langt fra grensa til Drangedal. Går 

du sørover fra Skarpenæring, kom-
mer du snart til brua i utløpet 
av Store Vålevann. Da har 
du kort vei opp til Gun-
narsmyra. Eller hvis du 
er på tur fra Turisthytta 
i retning mot Vardefjell, 
er det også flott å ta 
østover på Hovstølmyra, 
krysse Bjordammyra og 

fortsette nordøstover. Da er du snart framme 
på Gunnarsmyra.
 På tross av at Kragerø Turlag har merket dis-

se løypene til og over Gunnarsmyra, 
er det nok ikke så veldig mange 

som i løpet av et år setter 
sin fot der. Men det burde 

flere gjøre. Siden den lig-
ger litt utenfor «allfar-
vei», er det alltid stille 
og fredelig der oppe. 
Du kan nyte Sannidals-

naturen i fullt mon!

Vi har i Arven skrevet  
om Krokheia i nummer  
57, 58, 60, 62, 63, 64, 73,  

74, 79, 96 og 105

Gunnarsmyra
Vet noen hvem Gunnar var?

Brunstgrop
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 I 2016 har det på Gunnarsmyrheia øst for 
myra kommet opp ei «postkasse» med påskrif-
ten «Toppen ved Gunnarsmyra – 275 m.o.h.». 
Oppi kassa ligger ei bok der du kan skrive deg 
inn; det er det foreløpig svært få som har gjort. 
Det er riktignok en bratt, men likevel forholds-
vis kort, stigning opp dit. Den klarer de fleste, 
og det er det verdt! Mellom trestammene ser 
du Store Vålevann blinke ikke så langt unna, 
og vestenfor der ligger Vardefjell, Kragerø 
kommunes høyeste punkt, 329 m.o.h.
 Den som tar en pause og ser seg rundt på 

Gunnarsmyra, vil oppdage mange morsomme 
og interessante «detaljer». Og hun eller han vil 
sikkert ganske fort også begynne å fundere på 
navnet Gunnarsmyra. Hvem var denne Gun-
nar, som har fått ei myr oppkalt etter seg? Og 
hvorfor ble det slik, mon tro?
 Kan noen hjelpe oss med å besvare disse 
spørsmålene?
     Tekst og foto: R.G.
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Gunnar Aakre har skrevet en artikkel  
om sin far, Eilev Aakre (1902 – 1985),  

som vi gjengir i dette og forrige  
nummer av Arven. Aakre har også lånt 

oss bildene til artikkelen.
 

Smed´n i 
Årsvingen

del 2 

Verkstedet engasjerte seg mer og mer med 
motoriserte kjøretøyer. Arbeids- og produkt-
området var  ganske stort og variert. Påbygg 

av lasteplan for biler og tømmertilhengere er ek-
sempler. Jens Lofthaug i Sannidal (sandtransport) og 
Sigurd Nilsen i Kil (tømmertransport) var to typiske 
faste kunder. Ellers var det alle typer reparasjoner av 
karosserier. Nye karosserideler var oftest ikke mulig 
å oppdrive, og på verkstedet ble bulker og rust tatt 
hånd om av dyktige folk. Salg av nye biler ble jo ikke 
frigitt før i 1960.
 I mange år etter krigen ble det bygget varevogn- 
og busskarosserier. Disse ble bygget på små og 

store lastebilchassis (oftest brukte).  Karosseriene 
ble bygget opp i tre og beslått med stålplater. På de 
siste karosseriene som ble bygget, var trematerialet 
erstattet med stål. 
 Den siste bussen ble bygget i femtiårene med det 
mest ”moderne” utseende – med buede vinduer 
foran og bak -  ”hjemmelaget” av smed’n. Da var 
kapasiteten på verkstedet helt sprengt og det ble 
ikke mulig å fortsette med busser som ble større og 
større.
  Det typiske smiarbeidet som var viktig i de tidlige 
år, da alle mulige beslag og lignende ble laget av 
smeden, ble det mindre av når det i stor grad ble 
overtatt av ferdigproduserte deler. Det ble mer svei-
searbeid (autogen og elektrisk) av stålkonstruksjo-
ner av diverse slag. Etter hvert ble det som sagt slutt 
på hjulmakervirksomheten da gummihjul overtok.
 Verkstedet hadde i mange år en stabil og dyktig 
arbeidsstokk på 5-6 mann, de fleste fra lokalmiljøet.
 Kjente nøkkelmenn var Arne Stenger, hjulmaker 
og karosseribygger. Han opererte i snekkerverkste-
det.
 Reidar Lindkjendal, karosserireparatør og platear-
beider og Georg Herregården, smed og stål/sveisear-
beider.

Flere har etterlyst noen nedtegnelser om Eilev Aakre  
og hans virke i 50  år med driften av Årøsvingen Smie og Rep. Verksted.

En av de første busser som ble bygget – 10-seters 
buss Diamond Chassis, for Rørholtruta – Jacob 
Moe. Bilde fra kirketomta i Kragerø.
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 Disse var lenge kjernen i verkstedet sammen med 
min far. I tillegg til de faste var det to viktige deltids-
aktører med i Svingen:
 I de tidlige år var det ikke alltid standardmål og 
standardprodukter tilgjengelig. Da måtte produkte-
ne lages spesielt, for eksempel setene til bussene. Da 
kom salmaker Leif Larsen fra Kragerø og sydde seter 
og sofaer i verkstedets ”systue”.
 Karosserireparasjoner, av store og små biler, var 
også blitt en stor aktivitet etter krigen, som sammen 
med  nye karosserier måtte lakkeres. Da kom den 
dyktige malermester Rainer Bohnhorst fra Kragerø 
og utførte det nødvendige arbeidet.
 Det må også nevnes at Eilev var veldig kreativ på 
det mer private plan. Utallige var de smijernslamper, 
rattkjelker, sparkstøttinger, gyngehester, gyngestoler 
og mye annet  han laget til familiene og bekjente.
  Idéene og kunnskapen kom 
i stor grad fra oppvekst og bak-
grunn fra bondens behov. Eilev var 
en tid i Skien før han startet i Årøs-
vingen. Han lærte karosseribyg-
ging hos Bjørges Karosserifabrik 
om dagen, og gikk på yrkesskole 
om kvelden.
 Eilev døde i 1985 etter å ha dre-
vet i Årøsvingen fra 1922 til 1975, 

med det vi kan kalle småskalaindustri. Dette var nok 
ganske  typisk – for Norge – i alle fall, til lenge etter 
krigen.
 I denne perioden var det en stor utvikling av be-
hov, produkter, metoder, verktøy o.l. Det er vel bare 
hesten som skoes på samme måte som før! Trans-
portmateriell, karosserier o.l. kommer stort sett fra 
storindustri nå.
 I 1975 overtok Olav Solberg som hadde arbeidet i 
verkstedet en tid, og drev videre hovedsakelig med 
jern- og stålkonstruksjoner, sveisearbeider etc. Olav 
gikk dessverre bort altfor tidlig.
 I 1982 overtok Gunnar Snøås,  i 1990 Reidar Han-
sen, og senere Kjell Farsjø før Dag Michelsen startet 
og drev i flere år før han flyttet til sitt nye anlegg på 
Sluppan.

Smeden i arbeid. 

Buss for Gjerstadruta, Håkon Aasbø, bygget på 
Fargo Chassis  i 1947, Pris kr. 29.000 – kr.  570 
000 i 2015. Foto fra Helle, der Coop butikken 
ligger idag.

Den i Sannidal velkjente 
Kilsruta, også kalt 

Thorsdalsruta med Lars 
Thorsdal i full mundur, utenfor 

Bondeheimen i Kragerø.
Bussen, 29 seter, ble bygget på 

et Citroen Chassis i 1948. Hvem 
er damen i bussen?
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Markedsdagen  
på bygdetunet 20. august

Grauten smakte som vanlig godt.

Olaf Lundheim underholdt med diktlesning. Marit Halvorsen og Ellen Bjerva i full gang med 
å bake lefser i Heglandshuset.
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Solveig Stensvold og Liv Ingunn Sandvær Jørgensen i Dobbedalsstua.

Lars Jacob Moe viste hvordan man ”vrir vier”.

Karin Bråten solgte steinovnsbakte brød.

Stig Lemvig spilte fløyte. 
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På Sørlandet rundt ein Skagerakfjord
Ved Gjerstad og Søndeled

Langs Bamle og Drangedal imot nord 
Og Skåtøy ved fjordens bred

Dær ligger så pen ei bygd, Sannidal,
Med jord, skau og småheiær utan tal, 
Med smådalær, åsær, ælvær og vand,

Alt spredd, blanda om hinnann.

Nær to hundre kvadratkilometer 
E Sannidalsbygda stor.

Av skau hundre to og førti, og dær
E sju, vel det, dyrka jord.

Få otte hundre mål te ska gå an.
E ti kvadratkilometer ferskvand.
Di høgaste heiane, som hær står,

Te tre hundre meter når.

Hær e’kje streng vinter; bler linnevær
Av sjøluftstrøm fram tebars.

Først nytårstier full vinter; men dær
E især og snø te mars.

Ved den tid e gjærne vinteren endt.
Om våren og såmmåren e hær pent, --

Rik vegetasjon på jorder, i skau,
Grass, blomster og al slags lauv.

I Sannidal e av innbyggerær
To tusen, sju hundreder.

Or bygdene rundt omkring kommer dær
Innvandrerær, slår sæ ner.

Så racen e blet ”internasjonal”,
Ei blanning, som passer te Sannidal,

Lissom dialekten nu litt av hvær,
Som dere av sangen ser.

Litt vestafør centrum, koseli, pen
Står kjærka i Sannidal

Og rundt om så velstelt kjærkegården
Vid, slett, -- uten bakkehall.

Av prestær e ein; har inget kapell.
I Kjøl’brønd gudstjenestær likevel.

Endel e i methodistsamfunde.
På Solum står frikjærke.

I Sannidal e seks bedehus, som
E bygd for foreningær

For indre og ytre misjon rundt om
I kredsane hær og dær.

For Sannidals heile bygd under ett
Ein vældi forening for sanitet, 

Av frisinna ungdomslag e hus rest
Nær Refsalen, meire vest.

Edrueligheta e møe bra
I Sannidal, må en sei.

Berusa folk ser en svært lite av
På møter, stasjonær, vei.

I Kammerfoss, Kil og i Kjølebrønd
E avholdslag, som har virka lang stønn,

Vel tredive år og ennå består;
På Farsjø blei lag iår.

Av poståpnerier har bygda tre.
Tre av telefoncentral.

For  tia dær innlagt radio e
Hos få hær i Sannidal.

E møe med sang; i aenhvært hus
Musikinstrumenter og musikus.

Av idrett ein heil del; lite slikt vas
Som kino, teater, jazz.

Dette har vi også fått sendt fra Jimmy Åsen. Det er usikkert om det er fra ei større avis 
enn de lokale, men det er i alle fall fra 1930. Her fortelles om bygda den gang og på beste 
Sannidalsdialekt. Stykket er gjengitt ordrett etter utklipp. Hvis noen skulle ha en anelse om 

hvem som kan ha skrevet dette, tar vi med glede i mot tips om det. 
AS

Sannidal
Melodi: ”Sjå no er det dag og no er det tid”
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Sandølingen dyrker møe si jord
Og e med i meieri;

Men så må au alle, liten og stor,
Arbeie og henge i.

Or skauen må drivast møe, så at
Det rekker te ophold, gjeldsrenter, skat.

Rundt om, helst langs sjøen, selskap med held
Tar malm ut or mange fjell.

Ved Kammerfossælva e industri,
Jamnt ærbei, men ikkje sundt;
Dær ligger to store tresliperi

I virksomhet åre rundt.
Av sjøfolk og fiskerær e en del;

Men ingen stad lenger skib på stabel
Ennå foregår – på reducert vis –

Eksporten av ferskvandsis.

Ved Dalsfoss e stor elektrisk stasjon
Som driver karbidfabrik

I byen, som au får lys i fuldt mon.
Om sommåren stor trafik.

I ælvær med skjyting av lastparti
 -- Det meste fra Drangedal hær forbi

Ennå ikkje utbygd e andre fall,
Som ligger i Sannidal.

I dyrtid og på modærnaste vis
Blei bygd – men te tvilsomt held – 

Elekticitetsverk etter slik pris,
At Sannidal fek stor gjeld.

Med skatøre og budsjett e au bøl;
Men Sannidal kan da klare sæ sjøl,

Sit jernbanebidrag, bankgarnti
Og håper på bære tid.

Så pent ligger bygdas ”hovedstad”,  Kil,,
Fra fjordenden op ein hale

Med huser av høgst forskjellig slags stil
I centrum av Sannidal.

Kommunelokale, endel kontor.
Motorbåtær hær og i Kjøl’brøndsfjord.

Fra Kil til stasjonen Sannidal nær
Hallanen kilometer.

Den første automobil kom så seint
Som nitten hundre og ni;

Men heldigvis bilær slo gjennom reint,
Skjønt mange først så dæri

Ei fare for veiær, mennesker, hest;
-- Fra noen dær blei au sendt inn protest. –

Men nå kjører bilær ost og i vest;
På veiane sjella hest.

For jærnbane hit i håp og i tru
Blei virka hallhundre år.

Og endeli nitten kjue og sju
Kom banen i bygda vår.

Fra stasjonen Sannidal ”bus” på ”bus”
Så pene og store, a la små hus,

I ruter te bygd og by, fjell og strand;
Ei går heilt te Krestjansand.

Hær e altså referert Sannidal
Ved år nitten tredive,

Om dær sæinære – i andre årstal – 
E di, som suns om å se,

-- Blant andre beretningær – denna sang
Om bygdesituasjonen den gang,
For bære å mærke forandringær, 

Som bler båtte hær og dær.
 

Sannidal  4. mars 1930
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Høstmøtet 2016
Det var igjen fullt hus da Historielaget invi-
terte til årets høstmøte. Rundt 150 personer 
var til stede da kveldens trekkplaster, Kils 
egen sønn Rolf Heimdal, fortalte mange gode 
historier fra Kil i gamle dager.  Mange av hans 
egne barndomsminner ble trukket fram, og 
han fikk stor respons i form av både applaus 
og latter. I tillegg viste han bilder fra samme 
epoke. Mange kjente personer som Ragnar 
Postmann, Buss-Lars, Nils og Blåmann, Kristian 
Kristiansen og Maren Frisk ble omtalt og gjen-

kjent. Også ungdomshuset Gimle fikk sin del 
av kveldens historier. Det var mange som før 
i tida så på Gimle som ”syndens bule”. Mange 
av deltagerne på møtet hadde nok mange op-
plevelser herfra. 
Etter bevertning og et utrolig loddsalg som 
innbrakte hele 18 000 kr. til laget, ble kvelden 
avsluttet til tonene av ”Sannidal, min hjem-
bygd kjære – fredfull, fager, lys og skjønn”.  Det 
kunne vel ikke passet bedre med en sal full av 
Sannidalspatrioter.

Seniorforsker 
Niels Bonde fra 
Nationalmuseet i 
København holdt på 
høstmøtet et meget 
interessant foredrag om 
dendrokronologi. Mer om
dette temaet finnes 
på sidene 1 – 5 i dette 
bladet.
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Gaver til Arven
ALS 200, LTH 100, JN 200, AL 300, MN 200, EJJ 100, KL 100, GM 100, GE 200, MJO 200, GTD 300, LE 200, PT 

1000, HL 150, KM 200, RB 200, JEW 250, PASK 150, SH 200, EH 200, IRMB 250,  IA 200, HE 150, TAE 300, ANB 
150, EBF 200, AT 250, GAa 300, AJ 200, AHB 200, THE 200, JSB 200, MS 200,  ELF 150, BS 200, HB 200, JNG 150, 
ON 200, ÅKB 200, BNF 150, MH 150, ERR 200, BE 250, OW 200, TL 200, KS 200, OL 250, TGD 200, ÅJE 200, RR 
100, AM 150, EHB 200, NJ 200, JN 100. OL 200, ØF 300, ÅT 100, AFT 200, KT 200, ES 200, IFD 200, OSB 200, TS 
200, TOK 250, POP 200, LOS 150,  KIO 150, UK 200, OV 150, KHK 200, EØ 200, HJL 100, KWB 100, KKL 150, 
TRS 200, PJ 200, GKD 100, AaKSM 150, ET 250, SH 200, JMH 200, AJA 100, PCS 150, KAK 100, ML 100, PT 250, 

KH 500, RHH 100, JRG 300, AHL 300, GJE 100, AS 200, SS 200, KS 300, SB 200, IHN 200, HLØ 200, KOR 200, GTH 
100, JB 200, GH 200, IRL 200, KMR 200, ID 200, GL 300, PH 300, HRD 100, KMKW 200,  Ukjent 200, Snapcash 

500, Snapcash 200.

Ny Sannidalskalender i salg! 
Det har blitt veldig populært med 
Historielagets kalender med gamle 
Sannidalsbilder. Nå er 2017-utgaven klar 
for salg. Den selges på Kragerø Amfi 
i Sannidal noen dager i november og 
desember, t.o.m. 17.12.
Etter det kan man ta kontakt 
med Historielagets styre eller 
redaksjonskomiteen i Arven. 
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Lyngdalen 1899
Eilert Olavsen Rinde hadde skuteverv i Lyngdalen, og det ble bygget 8 skuter her (kanskje flere). 

Etter Eilerts død i 1885 ble Vestre Rinde delt i to bruk. Sønnen Kristoffer Eilertsen fikk sjølve 
gården og den eldste sønnen, Ole Eilertsen Lovisenberg, fikk Lyngdalen.

Ole satte opp hus i Lyngdalen. Han bygde også sagbruk, isdam og ishus. Fra tjenna kunne han 
ta ut ca. 5000 tonn is for vinteren. Istrafikken ble drevet til 1914. Bruket brant i 1894. Bildet 

som er tatt av fotograf P.B. Melaas i 1899, viser at det er stor aktivitet i Lyngdalen.
Vi har i Arven tidligere skrevet om Lyngdalen i nr. 51 (3/97) og nr. 52 (1/98).


