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Sigud Selnnds smic stdr pd samme plass den dag i dag som den gjorde ,'undt rnidlen av 3GAra. Hil dro man ndr et eller annet pd gArden
hadde nlrct og trcngte fagmessig rcpmsjon utover det gdrdens folk selv kunne mestre.

Men Sigufl Seland drev ogsd med pmduksjon av saker og ting. Hesteskaene fra smia i Lyngdal var velkjente, og her ble det ogsd laget
broyteploge r for v eive s e net.

Idag erirluomhetenflyttettilstore ogfinelokalerpdKvavik. Menden garnle smiatjenerfortsatt sittformhL fin ogofiefinnervihoskuld
Seland - ssnn av Sigurd - i sving med det ene og det andre av smeforbeide som skal utfores. Moderne stanseutstyr og annet gildt produk-
sjonsmaskineri lran salctens lage gjenstander som pd avstand ser sv@ft sA hAndverksmessige ut. Men stiller man disse tingene ved siden av
det smeden, den gamle h&ndverkercn, har laget, md vi bare e*jenne sannheten i ordet om at de gamle er eWst.

Pd dette bilde, tan for omkring 60 dr siden, stdr Sigurd Seland ute til heyre. I gruppen til venstre ser vi fm ,. Anen Bergsake4 Hoskuld
Seland, Arthur Alemryr, Kristian Gaulcsds og Hvin Hagen.

I monteren midt i biWet stike ile ut saker og ting som ble solgl, bl.a. deler til syklelmerlet "Kjapp". Bensinpumpen ute til hoyre vil eldre
lyngMsfolk minnes godt. Den var - som bensinputnper flest den gang - utstyrt med en hdndpumpe som levefte bensinen font til et mileg-
lass, fer den gikk ut i slangen og i tanlen pd bilen.
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Her er vi i den delen av Alleen som ble Jlanmenes nov i 1941. Men vi skal lengre tilbake i tiden, til 1il)5 eller dercmkring. Det hvite huset

er det daverende posthuset, og ilet er postdpner Fredrik Bostedt som stdr pd tmppen. Han som sifterfonest i luriolen til venstre er Martin
T. Ofiedal og den andrc er Marcelius Haugeland. Han som stir fonn den midtente hesten er Mothias Tiomsbnd, og pd kienen si.frer Ole

Gundenen Bjodland. Denneste erEmanuelNyvold, ogpikcnitrillen erAnnaDons. Hunvarpleiedffierav presten. Sdfelger Hdgen M*

strcland og Sigvald Finsland. De evrige perconene har vi ikke navnet pd, men han som st&r til hoyre foran det lille huset i forgrunnen - der

det var sbldedonetning omking denne tiden - er muligens fru Kvavik.
For dem som luter pd hvor i Alleen vi beftnner oss: Bortwer mot heyre tra der biklet ble taft, ligger Slettebos fonetning idag. Fotografen

har stdft med rygen mot Nulands hus.
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