Referat fra historielagets møte hos Jan Arvid Lindland

Du verden, du
verden!
Først og fremst en takk til
Jan Arvid for gjestfriheten.
30 historieinteresserte kom
til Jan Arvids museum i
Akersmyr da Austad
historielag inviterte til møte
1.februar.
Først ble vi samlet i «den
gamle delen» hvor han har
bilsamlingen, noe ikke minst
herr og fru Storaker satte
pris på. Kanskje dette blir
bilen de cruiser mellom Korshamn og Lyngdal i.
Etter en kort velkomst gikk vi bort til den nye
bygningen hvor han har gravemaskiner, en
krambu og mye mer.
Her kunne vi skue og ble fortalt om maskiner
som faren Anton hadde hatt, Brøytmaskinen
Jan Arvid hadde begynt med, Bulldoseren fra
1959 som bla lenge stod i Austadstranda og
mye mer.
Jan Arvid begynte å samle i 1974 og i løpet av
de siste 20 årene har han samlet mye med
tilknytning til jobb og familie.
Mye kan sies om å komme opp på Akersmyr til
Jan Arvid, ikke minst må trekkes frem evnen til
å ta vare på og utstille på en fantastisk måte
enten det er tobakkesker eller gravemaskiner. I
tillegg en ekte fortellerglede.
Blant mange ting han fortalte noterte jeg meg følgende:
Fram til 1912 måtte man søke lensmannen om å kjøre bil på offentlig vei med angivelse av
strekning og tidspunkt. ….. førstkommende onsdag ca kl. 14 ville det komme to automobiler
forbi. Dette til advarsel for andre veifarende (hester og mennesker)
Likeledes at på strekningen Rosfjord - Lundegård var det ca 40 le (grinder) som måtte
passeres (åpnes og lukkes) så husdyrene ikke stakk av gårde.
På tidligere samling fortalte Odd Stenbråten om hvordan barna kunne tjene litt penger på å
stå på stigbrettene, hoppe av og på for å åpne og lukke grinder etter hvert som automobilen
beveget seg til eller fra Lundegård.

Jan Arvid har jo også gamle
telefoner og telegraf/
telefonssentraler. Han kunne
fortelle at telefonen kom til
Lyngdal i 1897 og til Belland i
1902 og hvordan
sentralborddamene måtte plugge
samtaler mellom de som skulle ha
samtale.
Jan Arvid er både en stor samler
og en stor formidler. Han hadde
historier knytta til det meste av
det som var innsamlet enten det
var skysstasjonen,
musikkinstrument eller skolestua
fra Spinnanger hvor mor hans gikk på skole.
Til slutt underholdt han med å spille på sag og på mekanisk piano.
Er det rart vi ga han en stor applaus da kvelden var ferdig!!!
Takk for at vi vi komme til Akersmyr!
Hilsen reservereferenten Arne

