
hun og moren, Sille, sitt hjem. Et gjestfritt hjem, hvor predi-
kanter og misjonærer ofte tok inn. Dessverre ble også dette
huset lagt i aske under storbrannen i 1941.

Det gjorde et sterkt inntrykk å se alle branntomtene den
fine aprilmorgenen. Ilden glødet ennå mellom murer og
piper. Folk stod forvirret å så på. «Bombardieren - bombar-
dieren» hørte jeg et par tyskere sa da de kom forbi. Det var jo
under krigen, og kanskje nærliggende å tro.

Tilværelsen ble forandret for mange, og ikke minst for
Gustava. Hun hadde mistet moren et par år tidligere, nå mis-
tet hun hjem og forretning. Tyskerne rekvirerte bedehuset, så
søndagsskolen måtte også på flyttefot. Gustava følte seg rib-
bet. Jeg undres på om hun kunne si med Job: «Herren gav og
Herren tok, Herrens navn være lovet».

Tross de mange vanskeligheter krigen medførte, ble søn-
dagsskolen mer eller mindre opprettholdt alikevel. Isak
Mjølhus stilte lokalene på møbelfabrikken til rådighet. Når
arbeidet var slutt på lørdagen ble fabrikklokalet ryddet, og
på søndag formiddag møtte barn og trofaste ledere opp.

Gustava bodde en lang periode under krigen hos Amanda
Egeland i Grønndokka. Verken brann eller krig hadde kuet
livsmotet hennes. Hun var en foregangskvinne av de sjeldne,
på tross av sitt handikap. Så fort krigen var over hadde hun
byggeplanene klare.

Og allerede i 1947 var hun i gang med å reise et stort for-
retningsbygg på den tidligere branntomta. Det var byggefir-
maet M. Kårigstad i Kristiansand som stod for oppførelsen.
Kårigstads var også hennes venner og gav henne nok mange
gode råd i den forbindelsen. Året etter stod bygget ferdig,
med flere forretninger i første etasje, tannlegekontor og lei-
ligheter i andre etasje. Dette gav en ny giv til forretningssen-
teret i Lyngdal.

Gustava var fortsatt aktivt med i søndagsskole- og
misjonsarbeid. Hun var ofte å se på bedehuset. Familie og
venner besøkte henne i den fine heimen, og der feiret hun
også sin 80-årsdag flere år senere. Hun døde i 1970, 84 år
gammel.

Eiendommen hadde hun testamentert til Norsk Luthersk
Misjonssamband. En eller flere klausuler i testamentet
gjorde at det ble vanskelig for Misjonssambandet å oppfylle
hennes ønsker om bruken av huset. Etter en tid søkte de
myndighetene om å få lov til å selge eiendommen. Huset ble
kjøpt av Torger Slettebø.

Etter de informasjoner jeg har fått, ble midlene - eller en
del av dem - brukt i forbindelse med byggingen av aldersbo-
liger på Fjellhaug. Denne inskripsjonen står på en messing-
plate over peisen i en av stuene:

FJELLHAUG ALDERSBOLIGER

ER REIST BLANT ANNET VED TILSKUDD FRA STIFTELSEN «GUSTAVAS MINDE»
OPPRETTET VED TESTAMENTARISK GAVE FRA GUSTAVA BRINGSJORD, LYNGDAL. 

FØDT 17. NOVEMBER 1886 - DØD 22. MAI 1970.

Kilder:

75 år med evangeliet til barna. Vest-Agder søndagsskolekrets 1911-1986.

Hefte utgitt til Lyngdal handelssamlags 75-årsjubileum i 1990.

Bygdebok Lyngdal II av Oddleif Lian, 1984.
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