Alle familier har en glemmebok.
Tor Gervin – tidligere journalist og kommunikasjonsrådgiver – var kveldens
kåsør på Ramnes Historielags møte 16. april. Gjennom sitt nåværende virke
som slektsforsker har han blant mye annet også forsket i sin egen slekts røtter i
Siljan i Telemark. En av slektningene der var hans tipp, tipp oldemor, Marthe
Hansdatter. Dette var bakgrunnen for Gervins kåseri «Fattigprotokollen – alle
familier har en glemmebok».
I Siljans dype skoger – som i generasjoner har tilhørt familien Treschow, Norges
største private skogeier – var livsgrunnlaget for lokalbefolkningen
tømmerhugst, kjøring og fløting. Området som Marthe Hansdatter bodde i het
treffende – Skauen. Her bodde det på det meste 200 mennesker på
husmannsplasser og små bruk, nå kan de fastboende telles på en hånd.
Så lenge forsørgeren var yrkesaktiv, hadde familien til livsopphold, men
ulykker, sykdom og død gjorde en brutal forskjell. «Fattigkassa» kunne gi en
viss støtte, men det var til liten hjelp. En annen mulighet var å komme på legd,
og dette ble også Marthes skjebne. Etter at mannen hennes døde, var hun
«omgangslegd» i 12 år til hun selv døde. Hun gikk fra gård til gård, og
oppholdet varte fra en dag til noen uker på hvert sted. Marthe kom også til
Treschow, og dette er nedtegnet slik: «Marthe Hansdatter overgives til
Kammerherre Treschows Forsørgelse under Control af Fattigcomissonen».
Tor Gervin ga tilhørerne et interessant innblikk i levekårene i dette isolerte
samfunnet i en ikke alt for fjern fortid. Historien gir perspektiv for våre liv.
I en sekvens i møtet hadde Ramnes Historielag et ekstraordinært årsmøte for å
behandle styrets forslag til en oppgradering av vedtektene for laget. Styrets
forslag til nye vedtekter for Ramnes Historielag ble enstemmig vedtatt.
Per Bjerkø har vært med i redaksjonskomiteen for årsskriftet Ramnesiana og
seinere Re-minne i over 40 år, mesteparten av tida som redaktør. Per fortsetter
i redaksjonen, men har takket av som redaktør. Leder Kåre Holtung takket Per
for hans store arbeid som redaktør av årsskriftet over så mange år. Slik innsats
kvalifiserer i rikelig mon til æresmedlemskap, men Per er for lengst utnevnt til
æresmedlem i Ramnes Historielag, så denne gangen ble det kun blomster og
gode ord.
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