
rundt i Tyskland slik at han kunne komme litt til krefter. I 3-4
måneder var de på reise, og de følte begge to at de hadde hatt
godt av turen. Men Gabriel skrantet nok siden også. I 1854 ble
han plutselig svært dårlig, og 20. april 1854 døde han etter et
kort sykeleie. Han ble begravet 28. april. Slik står det å lese i
Lyngdal kirkebok om dette da Margrethe mistet sin fosterfar:
«1854, April 28. Jordfæstedes Sognepræst Kielland af Provst
Saxe. Pastor Brochmann talede Trøstens Ord i Ligstuen. Pastor
Andvord talede et Par Indlædningsord fra Chordøren. Provsten
tolkede derpaa den Hedengangnes Værd fra Prædikestolen.
Pastor Winsnes, den Afdødes Svigersøn, sluttede Sørgefesten i
Kirken. Pastor Hauge tog Afsked med den Hensovede ved
Graven. Sidstnævnte er ogsaa den Afdødes Svigersøn. Provst
Vogt fra Mandal og Pastor Kjerulff fra Søndre Undal bivaa-
nede Jordfæstelsen.»
Gustava Kiellands situasjon ble med dette helt forandret. Å

prestegård hadde vært familiens hjem i 17 år, og de måtte nå
forberede seg pa å flytte ut. Slik skriver hun: «Ved Gabriels
Død mistede jeg mit Hjem; jeg følte klart, at vor smukke, hyg-
gelige Præstegaard ikke mere var mit Hjem, men et Herberge,
hvor jeg og mine Børn en kort Tid skulde opholde os.»
Slik ble også Margrethe usikker på hvordan det skulle gå

med henne. Men heldigvis hadde hun Tobias. De har nok vært
venner en god stund, men nå ble spørsmålet om ekteskap med
ett aktuelt, siden hennes fosterfar var død og hjemmet antage-
lig ville bli oppløst. - Det blir lyst for Margrethe Olsdatter og
Tobias Pedersen, og deres felles venn Gustav Blom Kielland
(f. 1832) er deres forlover. De blir viet i Lyngdal kirke fredag 1.
desember 1854. Da var Margrethe 29 år og Tobias 22 år. I kir-
kebok for Lyngdal står  Å prestegård oppført som oppholdssted
for Margrethe.
Kiellands etterfølger som sogneprest i Lyngdal ble utnevnt i

1854, men den nye sognepresten, Hans Hartvig Irgens, tiltrådte
ikke stillingen før 1855. Derfor ble Gustava Kielland foreløbig
boende i prestegården. Tradisjonen sier at hun holdt bryllup for
sin fosterdatter, og bryllupsfesten har da sikkert vært holdt i
Prestegården.
De nygifte flyttet til Bringsjord der Margrethes svigerfar

Peder Tobiassen hadde gård. På Bringsjord bodde de fremdeles
da de fikk sitt første barn, Peder Theodor, 1. juli 1857. I 1859
ble Gabriele Caroline Gustava født. Blant fadderne står student
Hjalmar Kielland oppført. Dessuten står som kvinnelig fadder
oppført Walborg Olsdatter Kjølvig. Dette er Margrethes yngste
søster som ble født i 1833, og om vi gjetter riktig var det altså
Walborg som var «årsak» til at Margrethe kom til familien
Kielland på Finnøy. At Walborg nå kommer som fadder til
Lyngdal, må jo bety at Margrethe har hatt forbindelse med sin
familie på Jelsa. I 1860 blir Elisa Wilhelma født, og nå er Gus-
tava Kielland selv fadder. Enda tre barn til får Margrethe og
Tobias: Theodora Mathilde Eline i 1862, Olaf Waldemar i
1863 og Itta Alette Vilhelma i 1867. Og hele tiden bor familien
på Bringsjord. I Lyngdal levde enda skikken med inngangs -
koner, så Margrethe er trolig blitt innledet i kirken etter hver av
sine barnefødsler.
Folketellingen fra 1865 forteller sitt om livet til Tobias og

Margrethe. De hadde 2 hester, 6 kuer og 8 sauer på Bringsjord.
De sådde 3 1/2 tønner korn og 7 tønner poteter. Tobias var
skysskaffer. Han var også postfører og kjørte posten mellom
Tjomsland og Sandnes ved Lenefjorden. En av hestene til
Tobias skulle være sa klok at de kunne sende den av gårde til

Sandnes helt på egen hånd. - Familien består av to voksne og
fem barn, dessuten en tjenestepike på 47 år. Og de har også et
fattigbarn hos seg. Ole Olsen, 13 år, er bortsatt til forsørgelse.
Kanskje Margrethe igjen tenker på sin egen barndom og vil
hjelpe en liten gutt som har det vanskelig.
Margrethe har stadig forbindelse med familien Kielland.

Gustava flyttet tilbake til Lyngdal da sønnen Hjalmar kjøpte
gården ytre Berge i 1857. Hun skriver: «Det var mig ogsaa en
Glæde igjen at omgaaes med min gamle Veninde Provstinde
Aamodt, at besøge min kjære Kvindeforening, træffe blandt
dens Medlemmer mine gamle, trofaste Venner igjen og blive
bekjendt med mange nye; at gjense vor gamle Ven Snedker
Hansen og hans Kone, vor kjære, trofaste Ole Strand og vor
kjære Margrethe.»
Margrethe hadde kontakt også med sine fostersøstre. I 1883

får hun et brev, undertegnet Itta. Det må være Bergitte (f. 1837)
som er gift med pastor Carl Wilhelm Piene. I 1883 bodde de i
Kristiansand, der han var prest. Itta skriver i brevet datert
Kr.sand, 17. september 1883: «Tak for Dit Brev og for Gaven
med Lyngdal, det er for galt at Du atter skulde sende os noget.
Og hvor hjertelig sørgelig med Hesten som var død - nei, nei,
stakkels Eder det er haardt, gid jeg saa sandt havde en Hest at
skikke istedet. Det er ikke greidt for Tobias at staa i alt, Gud
give nu der maatte være rig Velsignelse i alt hvad Høsten har
bragt, at I maatte faa meget og godt i Hus, saa kanske det
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Brev fra Margrethe til sin sønn Valdemar


