
sorenskriveren og Haagen Bergsaker mente de hadde vunnet.
Pi folkemunne kalte man denne feiden "Den store prosessen>.

I Lyngdal kirke henger en vakker lampe som er skjenket av
Haagen Bergsaker. Om lampen ble anskaffet og hengt opp forst
og fremst for 6 terge sorenskriver Balle, kan vel diskuteres.

Men pi folkemunne heter det sA den dag i dag. Sorenskriveren
kunne naturligvis ikke unngi i se lampen straks han tradte inn
i kirken, og han visstejo si inderlig vel hvem det var som hadde
stAtt for anskaffelsen.
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Byggedretfor noen av husene ved Agnefestveienfofteller oss at dette

bildet er tatt pd ettersommeren i 1952 eller senere.

Oppe til venstre, litt bortenfor transformatomnlegget, stdr et ens-

lig tre. Dette, sier de gamle, er et gienstdende minne fm trerekken

som i sin tid ga Alleen sitt navn. Tieet - et lindetre - std'r der den dag

i dag. Gammelt og skropelig er det blitt, men det berer skudd og lov

hvert dr.
Nederst pd bildet ligger Tingtun. Pdiordet like bortenfor, der Rdd-

huset breier segi dag, brukte de dhaleker 17. mai. Pd skrdtt overjor-

det ovenfor Tingtun ser vi en gangsti som gdr borTover mot

Bondeheimen. Bygdefolk som hadde erend til eller fra kommune'

tokalet gadd ikke gd den lange veien rundt - de laget en hoyst uoffi-

siell vei over skomaker Pedersens jorde.
(Jthuset rett over Tingtun tilhorte kommunen. Berge-iordene breiet

seg utover stsrre arealer enn idag. Litt bortenfor bensinstasionen og

transformatoren brukte det d legge seg opp en dam ndr det var flom-
tider. Dersom vannet ble liggende til det fros om vinteren, hadde un-

gene enfin skoytebane her. Skoyte giorde de ogsd pd et dike som gikk

nedover jordet i retning mot Rosfiord.

Lyngdal gikk for d vere lilt av et bilsenter for i tiden ogsd. Ndvel,

noen pdtrengende mangel pd parkeringsplasser var det dpenbart ik-

ke i Alleen pd den tida.
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