
Og spennende var det når det nærmet seg jul og juletrefes-
ten stod for døren. Glade og forventningsfulle møtte vi fram.
Lukten av gran, sjokolade, boller og appelsiner - bedehussa-
len full av festkledde barn, foreldre og venner på galleriene -
julesanger og gang rundt juletreet er noe vi aldri glemmer.

Den som ledet det hele i mange år var Gustava. Glad og
smilende stod hun der. Senere ble det startet søndagsskole i
Å krets også. Gustava var antakelig ikke så begeistret for det.
«Det var jo mine barn», skal hun ha sagt.

Gustava Elisabet Bringsjord ble født i 1886. Foreldrene
var Ole Andreas Gabrielsen Bringsjord (1852-1893) og Sille
Marie Karlsdatter Nakkestad (1857-1938). Gustava vokste
opp på Bringsjord. Hun var født med en hofteskade, noe som
preget henne hele livet.

Hennes far var sjømann i likhet med mange andre på den
tiden. Han dro ofte på langfart. Da Gustava var 7 år gammel
kom der melding om at han var død på et sykehus i USA.
Det var et hardt slag for den lille familien. Hun savnet nok
faren mange ganger, noe hun også ga uttrykk for ved enkelte
anledninger. For en tid tilbake fortalte en far meg at han var
kommet bærende på sin datter. Trygg og rolig lå hun i hans
armer. Gustava strøk den lille kjærlig over hodet og sa: «Slik
hadde ikke jeg det».

Sille og Gustava var nærmeste naboer til mine besteforel-
dre, og der var et godt naboskap mellom dem. Min farfar var
også sjømann og mye ute og seilte. En dag innunder jul for-
liste båten i Nordatlanteren. Alle omkom! To enker satt nå
igjen på de to nabobrukene på Bringsjord. Farmor med en
barneflokk på fem, den yngste var bare to-tre år.

På sine eldre dager fortalte Gustava meg om hendelser og
minner fra den tiden. Ved flere anledninger hjalp hun min
farmor med å passe min far og hans søsken. Mitt første
bekjentskap med henne var nettopp hos farmor. Som liten
jente sprang jeg ofte ned til henne når hun hadde misjons-

kvinneforening. Der var Gustava. Jeg ser henne for meg der
hun sitter i stuen med sitt håndarbeid, sammen med de andre
misjonskvinnene. Da hadde hun og moren forlengst solgt
gården på Bringsjord og flyttet til Alleen. Men Gustava
møtte trofast opp i Bringsjord Kinamisjonsforening.

I 1915 ble Lyngdal Handelssamlag opprettet. De leide
lokaler i huset til Theodor Abrahamsen i Alleen. Som den
første bestyrer ble Gustava Bringsjord ansatt - kanskje en litt
uvanlig jobb for en ung kvinne på den tiden. Det viste seg
snart at den ansatte var en dyktig forretningskvinne. Med-
lemstallet og omsetningen økte år for år. Da Lyngdal Han-
delssamlag noen år senere flyttet over i egne forretningslo-
kaler, ble Gustava selvstendig næringsdrivende.

«Vil du starte å handle, så skal du få den hjelp du trenger»,
sa daværende banksjef til henne. Og Gustava «startet å
handle». Etter hvert ble hyller, disker og store deler av gulvet
fylt med stoffruller, klær, garn, leketøy - ja, nesten alt en
kunne ønske seg.

Der var en egen atmosfære i den forretningen. Lukten! En
spennende blanding av tøy, drops, lakris med mere slo en i
møte. Etter alle disse årene kan jeg enda fornemme den. Når
julen nærmet seg, var det en stor opplevelse for oss barn bare
å stå utenfor butikkvinduene å se på alt det «rare» som glitret
og rørte seg. Ekstra spennende var det jo å gå inn og kjøpe
små presanger. Som forretningskvinne visste hun også å
gjøre seg bruk av reklame. Bak på fyrstikkeskene fra Halden
stod der: Gustava Bringsjord. Godt utvalg i manufactur.
Rimelige priser. 

Huset ble pusset opp. Hun bygde på en etasje. Der hadde
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Ungdomsbilde av Gustava Bringsjord.
Foto: Anna Halling, Mandal.

Gustavas mor Sille fotografert av A. Saudland, Austad.


