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Anikkelen vi bringer her er skrevetav Kdre Svendsenog stod i Farsunds Avistirsdag 25. august 1987.De
eldre bildene har ogsd stdtt i Farsunds Avis. Bildene fra I99I er tatt av Synnove Fossmark.

DA MAN VAR.VED ALLEEN"
OG IKKE "I ALLEEN"
10-15meter bortenfor VAEs transformator i Stasjonsgaten
i Alleen, stir et lindetre. Treet stir der veien inn til Berge
Grird tar av, og det er bare naturlig. Avdsde Oddmund U.
Foss, girdens forrige eier, fortalte nemlig at treet er det siste som bestir i all6en som gikk ut fra girden og bortover
mot Grsndokka.
Kaare Pedersenhar lint osskartkopien som vi viser. Originalen befinner segi Riksarkivet i Oslo. P.i dette kartet ser
vi bebyggelsenpi Berge Gird, som pi denne tiden - i 1776
eides av kansellirid Christian Severin Balle. Vi ser at all6en
forst gir rett ut fra hovedhuset, for si i dreie til hoyre. Treet som stir ved transformatorstasjonen og som skal ha tilhsrt denne beplantingen, mi befinne seg like over
bokstaven B i teksten .yttre Berge" pi kartet.
Videre bortover mot Grsndokka var de to trerekkeneforholdsvis rettlinjet, forteller de gamle. Pi gamle fotografier tatt oppe
fra Bergeheia,aner vi spor etter alldenog vi serat den gikk omtrent der Sandalsforretning er i dag.
Men det var ogsi en annenall6. Eller om manvil : All6en fra
Berge Gird fortsatte videre utover slettaog endte ved husettil
gartner Lucius. Pagirden til JakobSelandser vi noen storeog
fine traersom etter mangesoppfatninghar tilhsrt denneall6en.
Stemmerdette, er ikke treet ved transformatoreni Stasjonsgaten alene om 6 representerertrerekken som ga et av landsdelens storstetettstedsitt serpregede navn.
.VED ALLEEN"
I dag tar man romslig i og lar Alleen-navnet omfatte likt og
ulikt utover Lyngdalssletta.Det gjorde man ikke for i tiden. Da
var det bokstavelig talt omridet tett opptil all6en som gikk
gjennom det denganglille sentrumsomridetman tenktepa. Og
si sa man "ved all6en". Eller mer korrekt. etter den lokale dialekt: "ma'all6en". Etterhvert ble preposisjonenborte og stedsnavnet vokste frem. Rent gramatikalsk gjor man egentlig en
feil nir man skriver Alleen. Her - i likhet med navnetsutgangspunkt - burde vere med det kommalignendetegnet som franskstudenterkjenner som heter noe si fint som accent aigu:
All6en! Men folk flest har det med i rasjonalisere- noen vil si
forflate - og dette gjelder ogsi i grammatikk og rettskrivning.
Vi mAnok godtaat det lille kommaetoverden forste e-enblir
borte i stedsnavnet.Visste du forresten at Alleen inntar omtrent en 55. plasspi listen over Norges tettsteder?I en oversikt
som ble utarbeidet for fire-fem ir siden, li sentrumsomridet
i Lyngdal et hakk foran Farsund! Farsunds byomride, vel 6
merke.
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GARTNER LUCIUS
Det var i sorenskriverne
Hielm og Ballestid i andrehalvpartav
1700-ireneat All6en (eller all6ene)ble plantet,gir det frem av
OddleifLians bygdebok,og det var gartnerLucius som sto for
arbeidet.Det var forrestennok en all6 i bildet, nemlig en som
gikk nedovermot Einbakken - omtrent tvers overfor der Ove
Juliussenselgermotorsykleri dag.Der haddesorenskriverfolket latt oppfore et lyststed. Bellevue var navnet dengang. Ni
kallesvisstnokstedetfor Apekatthaugen.Det er bortoverder
de storeelevenelurer seg nir de skal ta segen royk.
Gartner Lucius, som er den som har fitt aren av i ha stiitt for
plantingenav all6en for bortimot et par hundre 6r siden, var
visstnokpolsk av fsdsel. JohanGotlob Lucius lsd hansfulle
navn, og han var fsdt i 1727.Det var visstnok i sorenskriver
Hielms tid han kom til Berge, skriver Oddleif Lian. Senere
tjentehanundersorenskriverBalle. Fra han fikk gartnerLucius festebrevpi et jordstykke pA "Langmoen". Gartnerenfikk
premiefor sin virksomhet.
i 1776Landhusholdningsselskabets
Han haddetillatelsetil Adrive privat salgav fro og planter.Den
dyktige gartneren hadde utvilsomt stor betydning for utberedelsen av hager og fruktdyrkning i distriktet.
P&kartet finnr vi gartnerenshus avmerket like over den andre bokstavena i "Aae Sogn,. Vi serat all6engir omtrentfrem
til huset.

"DEN STORE PROSESSEN"
Det er Kaare Pedersensom eier kartkopien vi glengir. Pedersen, som er pensjonertingenior av yrke, kan like megetkalle
seglokalhistoriker, og kartet har han skaffet tilveie i Riksarkivet, hvor originalenbefinnerseg.Som vi ser av tekstenute til
hoyre er det en loytnant Brosing som har tegnet kartet i 1776.
Denne Brosing var - i tillegg til det A vcre infanteriloytnant "Conduiteurog Landmaalerni Christianssandstift.
Vi ser at kartforklaringenhenvisertil bl.a. flere gjestgiverier. Kartet er faktisk laget i forbindelse med en sak som gjaldt
nettopp gjestgiverivirksomhetog skjenking av brennevin. Saken var innviklet og skal ikke repeteresher, utover at vi forteller at HaagenBergsaker,som drev gjestegiverietpi Bergsaker
(bokstavenA til hoyre pi kartet), var fortsrnet over Isak Anderseni Grondokkas ulovlige skjenking av ol og brennevin. I
den etterfolgenderettssakenble Isak Andersen frifunnet. Dette tok HaagenBergsakerille opp - han mentesorenskriverBalle hadde avsagten partisk dom. Sorenskriveren bodde ikke
langt fra gjestgiverhuseti Grondokka, og han gikk gjerne dit
for i ffi segen dram, hevdetden forurettedeHaagenBergsaker.
Saken fortsatte gjennom flere rettsinstanserog endte i Hoyesteretti Ksbenhavn. Der fikk beggeparter er irettesettelsefor
i ha bragt si liten en sak inn for rikets hoyestedommere. Bide

