BIRKELAND
GLIMT FRA UTVIKLINGEN AV BYGDESENTERET
I FØRSTE KVARTAL AV 1900

Forord:
Til forskjellige tider og ved ulike anledninger har Åsmund Knutson skrevet noen artikler med
et innhold som på en eller annen måte har tilknytning til Birkeland.
Veiledningstjenesten ved Birkenes skolestyrekontor har fått lov til å bruke artiklene til å lage
et hefte i serien «Lokale ressurser i undervisningen».
Veiledningstjenesten vil også få rette en hjertelig takk til Birkenes Kameraklubb som har
samlet fotomaterialet.
Veiledningstjenesten
Yngvar Kortner
- pedagogisk konsulent –
Heftet ble gitt ut i slutten av 1970-åra, og noen få endringer / tilføyelser er foretatt.
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BIRKELAND
Grensekart

Grenser
Det opprinnelige Birkeland var et landområde som strekte seg fra Flaksvatn og Tovdalselva i NV til
grensa med Vestre Moland i SØ. Området var på om lag 25 300 da. og omfatta både Birkeland og
Tveide gårdene. Det var avgrensa med merkverdig rette byttestrenger, som hadde sitt utgangspunkt i
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Flakkeholmen. Med Skaftåsen som utgangspunkt omtrent midt i dette landområdet ble gården
Tveide skilt ut med om lag 11 000 da. Deretter ble resten av Birkeland delt opp i tre gårder: Øvre
Birkeland på 9000 da., Nedre Birkeland på 2300 da. og Vestre Birkeland på 3000 da.
Det er disse tre Birkeland gårdene som har avgitt byggegrunn til tettstedet Birkeland.

Birkeland vassdraget

Birkeland gårdene var godt utrusta fra naturens side til å gi levelige vilkår for busettingsfolk. Der var
dyrkbar jord, god og allsidig skog og fisk i bekker og vann. I Birkeland vassdraget var det vannkraft
nok til å drive 3 (ei tid 4) sagbruk, 6 kverner, 1 mølle og 1 treskeverk. Og før vaskemaskinen kom til
bygda, hadde hver familie sin vaskeplass ved en bekk eller et vann.
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Birkeland 1900
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1. BIRKELAND
Gårdsmiljø
Etter hvert som Birkeland-gårdene ble oppdelt i flere bruk, vokste det opp en bebyggelse
omkring tre felles tun, et på Øvre-, et på Nedre- og et på Vestre Birkeland. Bare
husmannsplassene lå spredt rundt i skogen.
I 1668 ble fire gårder skilt ut fra de tre store hovedgårdene: Haugelia og Øygard fra Øvre
Birkeland, Vassbotn fra Nedre Birkeland og Bakkemoen fra Vestre Birkeland. Husklyngen
rundt de tre felles gårdstuna holdt seg likevel til ut på 1800-tallet.
På Nedre Birkeland flytta de ut fra fellestunet opp under Morhommer i 1829 og til Hauen
i 1832. På Øvre Birkeland ble Spillings hus (Risvannsveien 22) flytta i 1835 og Vangs hus
(Birkelandsveien 1177) i 1840.
På samme måten gikk det med tunet på Hauane under Vestre Birkeland. Der flytta de ut og
satte husa opp nord for Kvennebekken, først i Havane og hos Nils Olsen, siden «Bendiks» og
Gunvaldsen. De siste flytta ikke før i begynnelsen av 1900-tallet.

Parti av Birkeland 1919.
Folkehøgskolen bak til venstre, Fritun rett foran. Noe til høyre er det gamle posthuset. Mørkt
hus foran er den nåværende Sysmia. Veien i forgrunnen går opp mot Hauane.

Nye næringer
I andre halvparten av 1800-tallet begynte det å bli forandringer i sjølbergingsmønsteret
på Birkeland, der hovednæringen hittil hadde vært jord- og skogbruk.
Folk som ikke hadde noen gård å leve av, måtte finne seg andre næringer. Birkeland
vannsag hadde sin sagmester, som budde i Savestua, eller Beghuset som folk sa (Bekkhuset).
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Og etter hvert fikk bygda smed, skomaker, murer, skredder, tømmermenn m.m. på
heltid.
Andre fagfolk dukka opp. Tobias Tønnesen dreiv handel på Birkeland fra 1866. I 1871 ble
han poståpner på det første poståpneriet i bygda. I 1883 bygde han nytt hus, Birkeland
Landhandel (det gamle posthuset ved Lillesandsvegen, Strøget 26). Der dreiv han og bakeri
med en bakersvenn ved siden av landhandelen og poståpneriet. De var 3 personer i alt på
dette første handels- og kommunikasjonssenteret på Birkeland.
I 1875 ble det første faste skolehuset for Birkeland og Tveide skolekrets bygd på Nedre
Birkeland (Tveideveien 10).
I 1885 ble Mølla flytta fra Vassbotn til Mølledalen på Vestre Birkeland og drevet av en
møller.
Mange av disse fagarbeidsfolka slo seg til og bygde hus på Birkeland.

«Stasjonsby»
Det som først og fremst kom til å legge grunnlaget for utbygginga på Birkeland til et
tettsted, var Lillesand-Flaksvandbanen. Den ble åpnet for trafikk 4. juni 1896. Det førte til en
virksomhet som fikk store ringvirkninger i bygda.
På Nordheim, ved endestasjonen Flaksvatn, ble kommunesenteret utbygd. Det fikk
kommunehus, lensmann, landhandel, bank og tre nye bedrifter: Tømmerskillinga i Flaksvatn
med arbeid for 6 mann, «Kjørraten», et tømmerlastingsmaskineri, med arbeid for 5 mann,
og Flaksvand Dampsag og Høvleri med arbeid for 38 mann.
På Tveide ble Myhre Torvstrøfabrikk anlagt i 1896. Den hadde arbeid for opptil 19
tilsatte.
På Birkeland kjøpte jernbanen opp ei tomt nord for stasjonen, «Tomta», nåværende
parkeringsplass. Der kunne bøndene levere tømmer og planker som skulle sendes med
toget. Der ble lastingsarbeid å få, og stasjonsmesteren tjente 2 øre jernbanevogna på å
skrive ut fraktsedler.
Omkring Birkeland jernbanestasjon begynte det straks å vokse opp en liten «Stasjonsby».
Birkeland forbruksforening starta opp i 1897 på Nygård, der barnehagen nå ligger
(Folkehøgskoleveien 4). Den flytta over til den andre siden av stasjonen til den nye
Herefossvegen i 1900, der den nå ligger.
Samme året bygde Søren Daasvand hus straks nord for Forbruksforeningen og begynte
landhandel der. (Strøget 62-66). Langs Herefoss- og Lillesandsvegene ble det bygd bolighus.
Og ved Kvennebekken lå det to smier.

A/S Fritun
Et tiltak som bør nevnes særskilt fra denne første utbyggingstida på Birkeland, er
selskapet A/S/ Fritun.
Hovedbygget på Fritun ble bygd i 1892 (Strøget 5). I 1893 kom svensken Harald F.
Fredenborg og slo seg til på Birkeland. Han mente det ville bli store utviklingsmuligheter der
når jernbanen kom til bygda. Han kjøpte derfor Fritunbygget, Kvennebekken med
vannrettigheter, Mølla og Vannsaga og store tomtearealer langs Herefossvegen.
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Fredenborg gikk straks i gang med å utvide Fritunbygget så det kunne brukes til hotell,
kafé, handelddenter og meieri. På tomta tvers over Herefossvegen oppførte han Birkeland
Dampsag og satte i gang stordrift. Både vannsaga ved Berse og dampsaga ved Fritun sveiv
både dag og natt om somrene. I kjelleren på Fritunbygget produserte meieriet
mjølkeprodukter. Til hotellet kom gjester, ikke minst handelsreisende, og hver sommer kom
engelskmenn som gjester på hoteller for å fiske laks i Tovdalselva og fange perlemuslinger i
bekkene som renner inn i Berse.

A/S Fritun skapte liv og virksomhet så lenge det varte. Men selskapet kom i økonomiske
vanskeligheter og ble oppløst. Tomter, sagbruk og bygninger ble solgt etter hvert.
Folkehøgskolen kjøpte Fritunbygget i 1913 og brukte det til gutteinternat. Det ble solgt
videre til Birkenes Sparebank i 1919. I 1966 ble bygningene revet da det nye
sparebankbygget sto ferdig. Dampsaga ble solgt og flytta til Ålefjær. Vannsaga ble revet og
materialene brukt til uthus på Flå (Olav Jakobsen). Mølla sto ubrukt i mange år og forfalt
etter hvert.
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Birkeland Folkehøgskole (Folkehøgskolen Sørlandet)
Det førte til ny virksomhet og meir utbygging på Birkeland da Folkehøgskolen Sørlandet
ble plassert der i 1912. Elevflokken økte straks fra omkring 50 til 130 elever, og
arbeidsstokken kom snart opp i omkring 20 tilsatte. Det merkes godt på et lite sted. Mange
av lærerne bygde seg hus etter hvert på Birkeland.
I 1938 starta Folkehøgskolen opp med Birkeland realskole. Den ble kommunal fra 1948,
og holdt fram til 1971, da den ble avløyst av 9-årig skole. Birkeland gymnas ble drevet av
Folkehøgskolen i tiden 1941-1949.

Eilif J. Mykland
Den enkeltperson som kanskje meir enn noen annen var med på å sette fart i utbygginga på
Birkeland, var handelsmann, poståpner og bankholder Eilif J. Mykland. Han kjøpte opp
tomter, bygde hus og dreiv med eiendomshandel. Sjøl bygde han 7 hus som han solgte, og
10 andre familier skaffa han hus ved eiendomssalg.

Kommunesenter
Birkeland ble ikke kommunesenter før i 1920, da kommunehuset ble flytta fra Norheim til
Birkeland. Birkenes Sparebank hadde flytta samme vegen året før. Nye bedrifter og
forretninger starta da opp på Birkeland, og flere bolighus ble bygd. Men de vanskelige
mellomkrigsåra hindra ei større utbygging.

Fritun 1907.
F.v. Nils Olsen, Oldegård, Nygård med Govert Birkeland bakenfor, Bedehuset,
Forbruksforeningen bak Fritun. Mølla ses i Mølledalen til høyre.
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2. GLIMT FRA PIONER- OG NYBYGGERTIDA PÅ BIRKELAND 1893-1905
Den 25. mai 1893 ble det fatta endelig vedtak om at arbeidet med bygging av LillesandFlaksvandbanen skulle settes i verk. Det skapte ei lys og virkelysten stemning blant folk langs
jernbanestrekningen. Ikke minst var framtidsvonene store i Birkenes.
Ved endestasjonen på Flaksvatn skulle kommunens sentrum utbygges med kommunehus og
offentlige kontorer for lensmann, post og bank. Der ble planlagt bedrifter som kunne gi
arbeid til 40-50 personer. På Tveide ble Myhre Torvstrøfabrikk anlagt med arbeid for opptil
19 tilsatte.
På Birkeland var det fra først av meininga at der bare skulle være et stoppested for av- og
påstigning. Det skulle plasseres på Limoen. Men da det var blitt vedtatt at det likevel skulle
oppføres stasjon på Birkeland, bl.a. etter sterkt press fra Herefoss og Vegusdal, satte det fart
i ei utbygging som etter hvert utvikla seg til tettstedet Birkeland.
Jakob Mo, f. 1889, opplevde pioner- og nybyggertida på Birkeland som guttunge. Han har
fortalt om den tida, som han meiner varte fra 1893 til 1905. De første tre-fire åra var ei
anleggs- eller rallartid i forbindelse med bygging av Lillesand- Flaksvandbanen. De nest åtteni åra var ei nybyggingstid som la grunnen for Birkeland sentrum.

Lillesand-Flaksvandsbanen passerer Uglandsskog på veg mot Lillesand med et tømmerlass.
Til høyre Flaksvatn som er oppfylt med store mengder tømmer.
Banen ble åpna for allmenn trafikk 4. juni 1896

Gammel bebyggelse
Jakob Mo var bare 4 år gammel da han kom flyttende fra Flakk til Birkeland i 1893. På
den tida sto det bare noen få hus der. Nord for Kvennebekken lå Kvennehaughusa
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(Birkelandsveien 1232), Hagen med smie (Grantunvegen 2), Birkelands Landhandleri (Det
gamle posthuset (Birkelandsveien 1246), Fritungården (Banken), mølla i Mølledalen,
Beghuset og Birkeland Vannsag ved Berse. Nils Olsens gård (Folkehøgskoleveien 7) lå på
sletta vest for Fritun med småbruka Oldegård (Strøget 41) og Osekleiva (Osebakken 31)
bakenfor. På sørsida av Kvennebekken lå de gamle gårdene Hauen (Rennehaven 12), Hauane
(Tveideveien 3B) og oppunder Morhommer.

Byggefelt
Da det var blitt klart at jernbanen skulle bygges, stakk tidligere lensmann Thov Hansen ut
et byggefelt på et skogstykke han eide NV for Hauane. Han meinte det ville bli rift etter
tomter når nybyggerne kom og ville busette seg i bygda. Tomtene på dette første
byggefeltet på Birkeland ga han navn: Mo, Fagerbø, Svingen, Braut, Vik o.fl.
Det var tomta Mo (87/17, Rennemoen 21) i dette byggefeltet Aanon Aanonsen kjøpte og
bygde hus på, da han flytta til Birkeland i 1893. Han tok navnet Aanon Mo, og der vokste
Jakob Mo opp.

Birkelands Landhandleri
Tobias Tønnesen, f.1829, begynte med landhandel i 1866. Han var den første som dreiv
landhandel på Birkeland. Han hadde fått et jordstykke på Karten av broren Ola, som budde
på Hauen. Der bygde han hus og kalte det Birkelands Landhandleri (Birkelandsveien 1246).
Det ble liggende tett ved den nye Lillesandsvegen, som ble ferdigbygd om Øvre Birkeland og
Jordbruna i 1869. Den gamle vegen gikk om Tveide.

Springvann
På mange måter var Tobias Tønnesen føre si tid. Han var f.eks. den første som fikk
springvann på Birkeland. Springvannskrana sto ute på tunet, forteller Jakob Mo. Der fikk
ungene lov til å drikke vann, bare de skrudde krana godt igjen etterpå. Andre folk måtte
bære vann fra brønner eller fra Kvennebekken både til husholdningen og til husdyra.

Telefon
Tobias Tønnesen var og den første som fikk installert telefon på Birkeland. Det var med
stor undring ungene så Tønnes stå og prate med en tut på veggen i butikken. De hadde ikke
hørt tale om telefon, før de så den som Tobias Tønnesen hadde på landhandleriet.

Bakeri.
I en fløybygning på huset sitt dreiv Tobias Tønnesen det første bakeriet på Birkeland. I
1875 var den 22 år gamle Henrik Guttormsen «Bagersvend» der. Fra sine guttedager minnes
Jakob Mo en baker som het Salve. Han måtte fyre opp bakerovnen med ved. Vedskjulet lå i
uthuset nokså langt fra bakeriet, så det var et heilt arbeid å bære inn veden.
Når guttungene kom forbi bakeriet, ropte gjerne bakeren: «Nå får dere bære inn noen fang
ved til meg.» Og det gjorde de. Etterpå fikk de hver si kjeks for bryet og noen småkaker å
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dele. De var heldige, dersom de bare hadde vært to om arbeidet, for da fikk de hver sin
halvpart av kakene. Når de var flere om jobben, ble det bare noen få kaker på hver.
Ungene fikk lov til å kikke inn i bakeriet. Bakeren hadde en nøyaktig plan med arbeidet sitt.
Han måtte følge nøye med i steikinga og bytte inn nye deigemner etter hvert som de
forskjellige kakene ble stekt. Det mest interessante for guttungene var å se på når Salve
delte deigene opp i brødemner. Det gikk veldig fort, og så måtte han veie hvert enkelt
brødemne etter hvert. Men han var så vant til det, at det var sjelden han behøvde å legge til
eller ta fra noe, når deigen var oppdelt. Han bakte førsteklasses brød, minnes Jakob Mo.

Jernbanekrysset opp til Birkeland stasjon mellom Birkelands Landhandleri (Posthuset) (til
venstre) og Hagen (Birkelandsveien 1246) (i bakgrunnen).
Ola Gyberg til høyre (Birkelandsveien 1253)

Poståpneri
Etter iherdig strev fra lensmann Thov Hansen (1870-1883) fikk Birkenes sitt første poståpneri
1. juli 1871. I søknaden som Thov Hansen sendte til Kongen 18. mars 1870, sier han bl.a. «at
Gaarden Birkeland er det bequemmeste Sted til Postaabneriets Henleggelse, at derboende
Frihandler Tobias Tønnesen er villig mod en Løn av 16 Spesidaler aarlig at være Postaabner
samt at Befordringen antagelig vil kunne foregaa uden Udgift, da den mellom Christiansand
og Lillesand kjørende Post passerer lige forbi Døren hos nevnte Tobias Tønnesen.»
Postvogna mellom Lillesand og Kristiansand ble trukket av tre hester, minnes Jakob Mo.
Dersom den var forsinka, stoppa den bare når det sto folk på posthustrappa og tok mot
posten. Og forsinka var den mest alltid. Det var derfor viktig å høre etter lyden av
posthornet, når tida nærma seg. Jakob Mo minnes godt de tre kraftige tonene som kom fra
posthornet når postvogna passerte Kvennebrua på veg fra Lillesand eller straks før
Fritunkrysset når den kom fra Kristiansand.
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Det var veldig høytidelig når postvogna kom til Birkeland. Med det samme Tobias Tønnesen
hørte lyden fra posthornet, stilte han seg opp på posthustrappa og venta. I handa hadde han
postsekken med brev, som skulle sendes fra Birkeland. Straks etter stansa vogna med de tre
hestene føre utenfor posthuset.
Postføreren overleverte posten høytidelig til Tobias Tønnesen og deretter leverte Tobias
Birkelandsposten til postføreren. Så snart disse formalitetene var unnagjort, slo kusken på
hestene, og postvogna for straks videre. Det var hestebytte på Grødum, når vogna kjørte
vestover, og på Tingsaker når den for østover.

Butikkbetjening
Tobias Tønnesen var ugift. Til å hjelpe seg i butikken tilsatte han etter tur flere personer.
Olaus Tveide var en av dem, minnes Jakob Mo, Anna Eivindsdatter Birkeland en annen. De
budde heime hos foreldrene sine. Helene Uglandsskog og Inga Haugelia var og tilsatt ei tid.
De budde på Landhandleriet og stelte huset og kokte middag for Tobias Tønnesen. Martin
Gunvaldsen var gårdsgutt. Han hadde hest og kjørte til Lillesand og henta varer til
forretningen.

Anleggstid og rallarar
Da anleggstida på Lillesand-Flaksvatnbanen begynte i 1893, ble det et hektisk liv på
Birkeland. Anleggsfolk eller rallarar kom til bygda og ble innlosjert på gårdene. Mange var
svensker, minnes Jakob Mo.: Johan August Johanson, Hans Nielson Grindsberg, Axel Larson,
Alfred Carlson og Store Johnson.

Tungt slit
Rallarane var arbeidskarer som hadde lett for å behandle spett og slegge, feisel og
sprengstoff, spade og trillebår. Det var karer som ikke var redde for å ta tunge tak. Og ofte
sleit de hardt i all slags vær. Arbeidet ble utført med handemakt i den tida. Men de hadde
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gå- på humør og sang til arbeidet, særlig når de dreiv med mineboring og tok tunge tak med
steina.

Mineboringssang
Jakob Mo minnes ennå et vers fra en mineboringssang:
«Vil du arbeid have, må du love først
At du ingen handler trekker, ingen bønder slår,
For så blir du skrevet i Svarteboka inn,
Og en katt du får så svart som Sjølvan hin.»

Fagfolk
Svenskene fra rallartida var flinke arbeidskarer som kunne sitt fag. Johan August Johanson
var f.eks. utlært steinhogger. Alt som 16-åring hadde han begynt med steinarbeid.
Opplæringa starta med at han måtte slå på to minebor samtidig, annethvert slag på hvert
bor, med ei slegge som veide 7,5 kilo. Siden lærte han teknikken å kile stein så de passa i en
mur. Det var han som hadde mye av arbeidet med muring av brukar og murer på
jernbaneanlegget mellom Lillesand og Flaksvatn. Kvennebrua og Osebrua på Birkeland er
hans verk.

Fint steinmurerarbeid
Ennå (1984) kan det fine og fagmessige utførte steinmurerarbeidet studeres i jernbane
brukara over Kvennebekken og i sylindersjakta ned til stikkrenna under jernbanetraséen ved
Limoen.
Steina til murene ble bl.a. funnet i moreneryggen ved Øygardskleiva. Der ble de først
grovhogget og så kjørt fram med hest. Ved brukara ble de finhogget under Johansons
ledelse. Gunnar Røinaas fra Bakkemoen var en av medhjelperne, minnes Jakob Mo.

Jernbanebrua over Osen mellom Berse og Flaksvatn
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Steinsang
Når steina skulle lempes på plass i muren, sang de:
«Det var langt i lang, ahå» (framover)
«Sving han hit, ahå!» (tilside)
«Kill han litt i baken, ahå» (på plass)

Skvære og ærlige karer
Svenskene fra rallartida var ikke bare flinke arbeidsfolk, de var skvære og ærlige karer som
en kunne lite på, sier Jakob Mo. Store Johnson budde hos Thomas Birkeland på Øvre
Birkeland. Skomaker Aanon Mo hadde reparert sko for noen av anleggsfolka. Betaling skulle
han få når de fikk lønning til jul, hadde svenskene sagt.
Da julelønninga kom, reiste de først til byen og henta julebrennevinet. Så kom de til Aanon
Mo for å betale skoa. De ville gjerne spandere en dram på skomakeren sin, og spurte om de
sjølve kunne ta en dram inne på skomakerverkstedet. Det fikk de lov til på betingelse av at
det ble med den ene drammen. Aanon Mo var tydelig redd for at det skulle utvikle seg til å
bli fleire. Det lovte de, og Store Johnson sa: «Det skal jag vära mann för.» Og ord holdt de,
sier Jakob Mo.

Giftemål og busetting
Noen av svenskene gifta seg og ble værende i bygda. Johan August Johanson gifta seg med
Ingeborg Madsdatter Modalen i 1895 og budde si tid i Modalen. Hans Nielsen Grindsberg
gifta seg i 1898 med Caroline Andrea Andersdatter Birkeland og bygde hus sør for
Vassbotntjønna. Grinlund kalte han eiendommen sin. Etter anleggstida dreiv han som
bygningssnekker til han reiste til Amerika i 1906. Alfred Carlson var gift med Kathrine Vilmike
(Mika) Simonsdatter fra Nesttun ved Bergen da han kom til Birkeland. Etter anleggstida ble
han baneformann og stasjonsmester på Tveide stasjon. Seinere flytta han til Fagerbø,
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nabohuset til Aanon Mo. Axel Larson gifta seg i 1895 med Johanne Olsdatter Hommeren og
bygde hus på Flaksvatn. Det var husa på Hommeren han flytta og kalte den nye eiendommen
for Ugland. Han ble seinere tilsatt som vegvokter på Sørlandske hovedveg.

Åpning av Lillesand-Flaksvandsbanen
Avslutninga på første del av pionertida på Birkeland, rallartida, kan settes til 3. juni 1896.
Den dagen foregikk den høytidelige åpninga av Lillesand-Flaksvandbanen.

Bildet er tatt fra øvre inngangsport til Folkehøgskolen. Toget er på vei mot Lillesand.

På Birkeland hadde mange folk samla seg ved Fritunkrysset for å se åpningstoget passere.
Det skulle bare stanse på Birkeland på tilbaketuren fra Flaksvatn. Men salutt skulle i hvert fall
toget få da det passerte, mente vegoppsynsmann Ole Aasen. Han borte hull i tre stein på
sørsida av Mølledalen og ladet dem med dynamitt. Da toget passerte, sprengte han steina i
lufta. Sammen med hurra- og jubelrop fra folkemengda ved Fritun ble det Birkelands
velkomsthelsing til Lillesand-Flaksvandbanen.
Da åpningstoget kom tilbake fra Flaksvatn, stansa det utenfor Fritun Hotell. Folk sto
fremdeles og venta på å få sett nærmere på dette vidunderet av en «jernhest», mens
autoritetene spiste frokost på hotellet.
Jakob Mo var 7 år den gangen og minnes godt den opplevelsen. Begge lokomotivene var
spent for vognrekka som sto på Mølledalsskråningen. En av lokomotivførerne var igjen for å
holde vakt.
Blant de frammøtte var den teknisk interesserte Tellef Piggvold den mest nyfikne. Han gikk
helt bort til et av lokomotivene for å se nøyere på de forskjellige delene. Men da han
begynte å fingre med noen deler, slo plutselig lokomotivføreren på dampen, så det freste og
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kvein rundt Tellef. Han kvakk til og ble så redd at han tok beina fatt og sprang heim til
Piggvold. Han kom ikke tilbake igjen.

Nybyggertid
Det var ikke bare rallarar som kom til Birkeland i pionertida. Med jernbanen fulgte stor
virksomhet på andre områder også. Det var ei nybyggertid som kom til å gjøre store
forandringer på Birkeland.

A/S Fritun
Svensken Harald Fredenborg var en av dem som trudde på store utviklingsmuligheter når
jernbanen kom til bygda. I 1893 kjøpte han derfor eiendommen Fritun, vannrettighetene i
Kvennebekken, Mølla i Mølledalen, Vannsaga ved Berse og store tomtearealer langs
Herefossveien.

Fritunbygget slik det så ut etter at svensken H.F. Fredenborg hadde utvida det, så det kunne
brukes til hotell, kafé, handelssenter og meieri. Bildet er fra rundt 1910
Deretter gikk han i gang med å utvikle Fritunbygget så det kunne brukes til hotell, kafe,
handelssenter og meieri. På den andre sida av Herefossveien i Fritunkrysset oppførte han
Birkeland Dampsag. Mellom Kvennebekken og gamle Tveideveg bygde han ei smie.
Så begynte et hektisk arbeidsliv å utfolde seg. Dampsaga i Fritunsvingen og Vannsaga ved
Berse sveiv både natt og dag i sommermånedene. Svensken Johan Oscar Unander var
formann og maskinist på Dampsaga, og Tellef Tellefsen Flakk var sagmester på Vannsaga. Far
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til maskinisten, Oscar Eugen Unander, dreiv forretningen i første etasje, og Borghild Fatnes
fra Sand i Ryfylke dreiv meieriet i kjelleren på Fritun. Da meiersken gifta seg, overtok Marie
Nielsen meieriet. Hun ble til daglig kalt Marie meiersk. Møller Olsen malte korn på Mølla i
Mølledalen, og smeden Nykvist sto og hamra i smia ved Kvennebekken, inntil Johan Flaa
overtok i 1901.

Ny bebyggelse
I denne tida vokste nybyggerhusa raskt opp omkring jernbanestasjonen, 22 hus i alt fra 1893
til 1905. Nye næringsdrivende kom til bygda og slo seg ned på Birkeland. På kort tid hadde
Birkeland fått 2 smeder, 2 skomakere, 2 slaktere og 1 maler til bygda. Der var blitt 4
landhandlerier, 2 bakerier, 1 hotell, 1 kafe, 2 sagbruk, 1 mølle og 1 meieri. Bedehuset
«Salem» ble oppført i 1898. Og Lillesand-Flaksvandbanen tøffa og sleit på folk og fe, tømmer
og gods mellom by og land. Ei heilt ny tid var kommet til Birkeland.

Birkeland og Tveide stasjoner var like. Dette er bilde av Tveide stasjon (Tveideveien 347).
Stasjonsmester Alfred Carlson sitter på dresin. Ved siden av er døtrene hans.
Ungdommene tok ofte turer med ettermiddagstoget på søndagene fra Birkeland til Tveide og
spaserte tilbake igjen. Det kosta 15 øre.

Gutteaktiviteter
Jakob Mo minnes gutteflokken hav vokste opp sammen med i den første nybyggertida på
Birkeland:
Aanon Gyberg, Ole Sørensen, Lars Eivindsen, Martin og Theodor Birkeland, Marthin Hansen,
Oacar Nielsen og Mathias Birkeland.
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De fulgte med i livet og virksomheten som utfolda seg omkring dem, mens de dreiv med
gutteaktiviteter. For det meste holdt de seg på Mølledammen i Kvennebekken ikke langt fra
Landhandleriet, om vinteren på skeiser og om sommeren på sjøllaga flåter.
På Mølledammen var virksomheten stor, og de underligste farkoster ble sjøsatt. Ja, Martin
Hansen, sønn til stasjonsmesteren, fikk endatil lurt med seg bakstetrauet til mora en dag og
brukte det til båt. De andre misunte ham det fine fartøyet, inntil mora, Gunhild, oppdaga
det. Da fikk den moroa en brå slutt.
Rester etter Møllestemmen over Kvennebekken om lag der Grantunveien og Lillesandsveien
møtes, er ennå (1984) synlige.

«Grepa karer og gode venner»
Det er ikke alle voksne mennesker som setter pris på aktivitetene til barn og ungdom, eller
bryr seg om de unge som farter rundt på sine oppdagingsferder. Jakob Mo minnes med
glede fire voksne personer, som guttungene i nybyggertida på Birkeland fikk et sørlig godt
forhold til og en god kontakt med. Det var maler Strøm, møller Olsen, Tobias Tønnesen og
Thov Hansen.

Maler Strøm
Maler Strøm var svenske. Han var kommet til Birkeland i forbindelse med utbygginga av
Fritun. Han var ugift og bodde i stasjonsmester Torjus Hansens hus, Hagen, borte ved
Roåsen.
Strøm var en flink maler, som tok både utvendig og innvendig maling for folk. Stundom ble
han bedt om å fikse opp et bord, en kommode eller noe annet inventar. Da dro han sakene
heim til Hagen på ei handkjerre og sto der og malte det.
Ellers var det vel helst det utvendige malerarbeidet som hadde satt sterkest preg på ham. Så
lenge hadde han stått i stiger og malt husvegger på noen tynnsålte sko, at fotblada på beina
hans var blitt reint forkrøpla. De var blitt bøyd oppover, så han hadde vanskelig for å gå. Han
vrikka seg fram på hælen og tærne.
Skomaker Aanon Mo sydde noen sko, som var slik laga at trykket fordelte seg over hele
fotbladet på de forkrøpla føttene hans. Det ble noe bedre for ham da, men han hadde alltid
vondt for å gå.
Men til guttungene hadde maler Strøm bare gode ord å komme med, sier Jakob Mo. Han
prata med dem og var alltid gild og god. Han var et menneske som vekte det beste i de viltre
guttungene. Han var en mann de mintes med den største glede.
Da han ikke lenger kunne greie seg sjøl, kom han på Flakk Pleieheim. Der døde han.

Møller Olsen
Møller Olsen var en mann guttungene hadde stor respekt for, og en mann de satte stor pris
på. Han var og ungkar og bodde i Hagen sammen med maler Strøm.
Møller Olsen malte korn på Mølla i Mølledalen. Mølla var blitt flytta fra Vassbotn til
Birkeland. Nå hørte den til firmaet A/S Fritun. Det var mølleren som hadde ansvaret for
Mølledammen og bestemmelsen over reguleringa av vannet i Møllerenna.
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I dammen kunne ungene boltre seg så mye de ville, men på stemmen måtte de ikke komme.
Stemmen var så høy at vannet i dammen sto nesten jamt med Lillesandsveien. Det lå bare ei
planke fra det ene stemkaret til det andre. Der var djupt ned og farlig å gå for ungene, sa
han. Og så var han redd for at de skulle begynne å fingre med vannreguleringa. Det var
strengt forbudt.
I Mølla holdt møller Olsen streng orden. Møllesteinene var plassert i andre etasje. Der sto
han og malte korn. Ei bru, mest som ei låvebru, førte dit opp. Ungene fikk lov til å gå opp
brua og stå ved døra og se på malinga. Men de fikk aldri lov til å komme inn i mølla. «Til
døra, men ikke lenger», sa møller Olsen.
Folk fra heile bygda, både fra dalen og heiene, kom kjørende med hest og kjerre til Mølla for
å få malt kornet sitt. Det var gjerne omkring ei halv tønne korn de kom med hver gang. De
bandt hestene i bjørkeholtet nede i Mølledalen og satt og prata sammen, mens de venta på
at kornet skulle bli malt.
Hestene la fra seg sitt, mens de gomla og åt på høydottene sine, og gjødsla på den måten
jorda nede i Mølledalen. Bjørkeskogen vokste fortere og ble finere der enn andre steder,
minnes Jakob Mo.
Jo, møller Olsen var en mann det sto respekt av. Han var bestemt og holdt god orden på
sakene sine. Men samtidig var han en umåtelig gild mann, som guttungene respekterte og
satte stor pris på. Han kunne prate med ungene, og de likte å prate med mølleren, som var
kvit av mjøl fra topp til tå.
Men en dag var han borte. Jakob Mo vet ikke hvor det ble av ham. Mølla sveiv ikke lenger,
og den kvite mølleren prega ikke bygdebildet på Birkeland lenger. Guttungene sakna den
gilde og bestemte møller Olsen.

Fritun Hotell og Birkeland Dampsag 1897. I bakgrunnen Nygård og Jernbanestasjonen. I
forgrunnen Mølla og Smia. Lillesand-Flaksvandbanen passerer Fritunkrysset.
Maleri av Johanne Sikveland 1897
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Tobias Tønnesen
Tobias Tønnesen var en svært opptatt mann. Han dreiv landhandel, bakeri og posthus på
Birkeland. Og nå begynte han å bli gammel. I 1899 ble han 70 år. Men han hadde en
forunderlig interesse for guttungene, sier Jakob Mo. Ofte kom han bort til Mølledammen for
å se på når de seilte på flåtene sine. Og guttungene hadde bruk for Tobias. De måtte ha
materialer og spiker til å bygge flåter med. Penger hadde de ikke, men spiker var jamngodt
med penger. Den som hadde mange spiker, var rik.
Tobias solgte heimesmidde spiker i kassevis, enkeltnagler (3-tommes) og dobbeltnagler (4tommes). Guttungene gikk til Landhandleriet og tagg kasser. Og det fikk de. Men så måtte de
ha spiker, så de kunne få spikra sammen flåtene sine. Da hendte det at de tagg spiker av
Tobias. Og han var grei og sa: ««a, dere får visst få et par spiker i dag.» Så ga han dem et par
enkeltnagler eller et par dobbeltnagler ettersom de hadde bruk for det.
Jakob Mo forteller om den siste gangen han var sammen med Tobias. Det var på
skomakerverkstedet. Tobias ville ha Aanon Mo til å reparere en sko som var gått i stykker.
«ja, jeg skal reparere skoen din,» sa han, «men du må vente til jeg er blitt ferdig med denne
hesteselen for Thov Hansen, som sitter og venter.» Da sa Thov: «Nei, ta skoen til Tobias
først, jeg har god tid og kan vente.»
Mens de venta på at skoen skulle bli ferdig, kom Tobias og Thov i prat. Tobias var blitt
gammel. Det hadde etter hvert gått tilbake med handelen hans da nye forretninger var
kommet til: Fritun, Forbruksforeningen og Daasvand med bakeri. Til slutt måtte han kvitte
seg med Landhandleriet og solgte det til bankbokholder Eilif J. Mykland i 1904. Da de gjorde
opp boet, viste det seg at det ikke var noe igjen. Tobias leide seg da inn på et loftsrom hos
Thomas Modalen i Monsbrødane og budde der. Til Thov sa Tobias: «Det er fælt for meg som
har drevet med så mye og nå har ingenting igjen.» «Ja,» sa Thov, «det er ille det. Men du har
da noe igjen ennå.» «Hva er det for noe?» spurte Tobias. «Du har vinretten,» sa Thov. «Ja,
men jeg kan ikke begynne å handle med vin,» sa Tobias. «Nei, det kan du ikke, og
kommunestyret vil heller ikke ha noen vinforretning her,» sa Thov, «men de kan betale deg
noe for den retten, så får du noen penger.» Nei, Tobias ville ikke det. «Men du har enda en
ting igjen,» sa Thov. «Jeg skal skrive under på at du har vært en usedvanlig god mann for
bygda, og en grei mann på alle måter. Og det kan du og skrive under på, Aanon,» sa han. «Ja,
det kan jeg skrive under på,» svarte han. «Han har alltid vært grei for oss i alle måter.» Da
gråt Tobias.
Da skoen var reparert, tok Tobias alle sammen i handa og sa farvel, sier Jakob Mo. Det var
siste gang han så ham. Tobias kom på Flakk Pleieheim, og der døde han.

Thov Hansen
Thov Hansen hadde slutta som lensmann i Birkenes i 1883. Etter den ti dreiv han gården sin
og fulgte med i det som skjedde i bygda. Forunderlig nok hadde han stor interesse for oss
guttunger, sier Jakob Mo. For oss var han en gild mann som vi satte stor pris på.
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Når Thov var på heimvei opp Rennehaven og hørte noen guttunger som kjekla og sloss,
stansa han og ropte: «Nei, karer! Grepa karer og gode venner til jul!» Da slutta alltid
kjeklinga.
Så ble det til det at hver gang guttungene så Thov komme gående, ropte de til ham: «Grepa
karer og gode venner til jul!» Da stansa Thov og smilte. «Takk,» sa han. Så vinka han til dem
og stabba videre heimover, glad og fornøyd.

3. STORE GUSTAV
Store Gustav var en kraftkar av de sjeldne, sier Jakob Mo om svensken som ble den første
veivokteren på Herefossveien fra Birkeland. Han var ei kjempe som gikk frikar overalt.
Store Gustav var med på ombyggingsarbeidene på Den Sørlandske Hovedveg etter 1850.
Mens arbeidet pågikk i Tveit, budde han ei tid i en heller ved Farvannet.
Til Birkeland kom han i slutten av 1860-åra. Da arbeidet han på hovedveien fra Jordbruna om
Birkeland til Varpelia. Den veistubben ble ferdig i 1869 og avløste «Kongevegen» over
Tveideråsen. I 1890-åra arbeidde han på den nye Herefossveien fra Birkeland. Da budde han
ei tid på Senumstad. Siden ble han veivokter på den veien. Veivokterarbeidet utførte han
med dyktighet. Han var en fagmann det sto respekt av.
Store Gustav ble han kalt all sin dag, men hette Jon Gustav Olsson og var født i 1836 i Brå i
Värmland. I 1873 gifta han seg med Andrea Sofie Berntsdatter Slettene fra Birkenes, søster
til murer Abraham Berntsen som bygde hus på Birkeland. Det sto der Strøget 104 er, altså
der Marikken, bakeriutsalget og apoteket nå er. Store Gustav og Andrea fikk fem barn:
Odine, Gunhilde, Gunda, Bernhard og Olaf. Gunhilde ble gift og flyttet til Kristiansand. De
andre reiste til Amerika. Odine sendte heim penger til foreldrene så de kunne få bygd seg
hus på Birkeland. Tomt kjøpte Store Gustav av Martin Gunvaldsen for 250 koner,
Birkelandsmoen, gr.nr. 88/63. Der bygde han et hus som sogneprest Fjellbu i 1909 holdt for
det fineste huset på Birkeland. Det lå et stykke ovenfor den øvrige bebyggelsen på østsiden
av Herefossveien. (Omtrent i den nordvestre enden av sykehjemmets eldreleiligheter,
Strøget 184)
Ved siden av veivokterarbeidet sitt solgte Store Gustav sykler, en tysk sykkel av merke
Germania. Sykkellageret hadde han på loftet.
Store Gustav var kjent og beundra for sine store krefter, ikke minst av ungdommen. Aslak
Håkedal hadde fått et nytt ste til smia si. Blant ungdommen var det gått sport i å prøve seg
på å løfte steet med en finger. Gjennom et hull i steet bandt de ei tauløkke som de løfta i. En
dag Store Gustav var i smia, ville de ha ham til å prøve seg. De kom med tauet, men Store
Gustav putta bare fingeren inn i hullet og løfta steet opp som ingenting uten tau.
Omkring 1904 ble det holdt et dyrskue hos Torjus Åmlid oppe under Morhommer. Mange
folk var møtt fram, og om kvelden ble det mye fyll og bråk på Birkeland. Lensmann Tellef
Mollestad ble henta. Han fikk med seg Guttorm Flakk og Emil Nyhus til å hjelpe seg, og
utstyrte dem med politiluer. Men de greidde ikke å få ordna opp i spetakkelet. Da gikk
lensmannen til Store Gustav og ba ham ta seg en tur og ordne opp. «Ja,» sa Store Gustav,
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«jag skal rydja vägen.» Den første han møtte var «Sponmannen». Store Gustav tok tak i ham
og kasta ham på hodet ned i veggrøfta. Så greip han Tarald i brystet og rista ham så hardt at
han rømte til skogs og kom ikke igjen. Da begynte folk å forsvinne ettersom Store Gustav
nærma seg. Ei kone fra Håbeslandsheia ropte på mannen sin: «Stein, kom! Vi må gå! Nå
kommer Store Gustav!»
Det var ei hard og barsk tid Store Gustav hadde gjennomlevd, og livet hadde nok satt sitt
merke på ham. Men inne i den store og hardbarka kroppen banka det et godt hjerte. «Tag
min sykkel,» sa han til en snekker, Gunvald Tobiassen, som hadde fått ødelagt sykkelen sin
en morgen han skulle på arbeid, «jag kan gå.»
Store Gustav døde under første verdenskrig i 1915. Da solgte Odine huset og eiendommen til
Martin Gunvaldsen igjen for 5750 kroner. Siden har huset skifta eier mange ganger og har
fått navn etter enkelte eiere, f.eks. Vehus og Thompson. Men eldre folk har helt til det siste
brukt navnet Store Gustav om huset. Til slutt ble det stående tomt. Da overtok kommunen
huset etter Torbjørn Svendsen. Og onsdag 5. desember 1984 ble det fjerna med moderne
redskaper på noen timer. Det siste synlige minnet etter Store Gustav på Birkeland ble borte.

Huset til Store Gustav.
Dette bildet er fra 1953, tatt til «Norges Bebyggelse». Fotograf Anfinn Flaa
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4. BIRKELAND FORBRUKSFORENING
I. VAR DET PLASS TIL EN NY FORRETNING PÅ BIRKELAND I 1897?
Vi må da tenke oss tilbake i tida og prøve å sette oss inn i hvordan det var på Birkeland,
nord for Kvennebekken, i 1897.
A Det var 11 bolighus: (Se kart og bilder)
1. Nils Olsen var gårdbruker, skogeier og skyss-skaffer. (Folkehøgskolevegen 7)
2. I Havane var det to småbruk.
Håvar Birkenes eide det ene bruket. I 1886 var han blitt tilsatt som stasjonsmester på
Birkeland stasjon, men ble flytta til Flaksvatn i 1897. Osulv Stoveland kjøpte
eiendommen i 1898. (Rørhomvegen 18)
3. I det andre bruket bodde Danmarksskipper Syvert Johnsen sammen med kona, Dina
jordmor som hun ble kalt. Hun hadde årelatingsinstrumenter og ble ofte brukt som en
slags doktor. (Rørhomvegen 9)
4. I Osekleiva bodde Ole Sørensen som var gift med Karen Haugelia. Sønnen Syvert overtok
eiendommen i 1898. Han brukte etternavnet Haugelia etter mora, så plassen ble
hetende Haugelia. (Osebakken 31)
5. Moen hadde murer Abraham Berntsen bygd i 1896. (Strøget 104, der Marikken,
bakeriutsalget og apoteket nå er)
6. Oldegård var en plass under Martin Gunvaldsens eiendom. Den ble solgt i 1912 til
skomaker Sundtjønn. Schultz bodde der sist, før det ble revet og bygd nytt. (Strøget 41)
7. Nygård hadde Tellef, bror til Nils Olsen, bygd i 1896. Det var der Forbruksforeningen
starta opp i 1897. Huset er revet, og folkehøgskolen bygde barnehage der.
(Folkehøgskoleveien 4)
8. Hagen hadde øksesmed Thomas Hagen bygd i 1882. I 1897 bodde Emil Nyhus der. I 1906
kjøpte smeden Aslak Håkedal eiendommen. (Birkelandsveien 1246)
9. Solbakken holdt Anders Nyhus på å bygge sommeren 1897. Han hadde vært sjømann,
men var nå kommet med i lasteskillinga i Flaksvatn. (Grantunvegen 2)
10. Kvennehaugen var en gammel plass. Den var blitt utskilt i 1887. Der bodde Johan og Nils
Kvennehaugen. (Birkelandsveien 1232)
11. Beghuset (Savebakken) var savestue til Birkeland Vannsag ved Berse. Savmester Mads
Olsen bodde der i 1875. Seinere bodde mange andre der. Huset er borte, men lå litt nord
for, nær Birkelandsveien 1289.
B Noen næringsbygg:
1. DET GAMLE POSTHUSET (BIRKELAND LANDHANDLERI)
Tobias Tønnesen hadde bygd nytt forretningsbygg med bakeri i 1883. Han hadde drevet
med handel der helt fra 1866 og med poståpneri fra 1. juli 1871. Det første i Birkenes. I
1897 var han 68 år gammel, så gammel at nasedråpene ofte draup ned i dropspakkene
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som han stelte til og solgte til ungene. De satte ikke pris på de ekstradråpene. (Jeg har
det fra Gunvald Tobiassen.) Men han stilte fremdeles opp på posthustrappa med
postsekken i handa når han hørte de tre kraftige tonene fra posthornet, som bar bud om
at postvogna, trukket av tre hester, var i komminga, enten det var fra Lillesand eller
Kristiansand. (Strøget 26)
2. FRITUN HOTELL
Svensken Fredenborg hadde kjøpt Fritunhuset i 1893 og bygd det ut så det kunne brukes
til hotell, kafe, handelssenter og meieri. Svensken Oscar Unander dreiv forretningen i
første etasje i hotellet. Det var helst bygningsartikler, men senere skredderforretning
med egen skredder.
I kjelleren var det meieri med Borghild Fatnes fra Sand i Ryfylke som meierske til hun
gifta seg i 1900 med bestyreren på Birkeland Forbruksforening, John Dalane. Da ble
Marie «meiersk» tilsatt. Fritun lå i Fritunkrysset der Birkenes Sparebank er nå, men litt
nærmere krysset. (Strøget 5)
3.

BIRKELAND DAMPSAG
Fredenborg hadde fått bygd ei dampsag på andre siden av Herefossveien ved Fritun. Der
var svensken Johan Unander, sønn til Oscar, maskinist og formann. (Strøget 2-14)

4.

BIRKELAND VANNSAG
Fredenborg hadde og fått hand om den gamle vannsaga ved Berse. Der var Tellef
Tellefsen fra Flakk sagmester. Savedammen lå i Mølledalen rett nedenfor Fritun. Den
brukte også hotellet til andedam, til glede for sine gjester.

5.

BIRKELAND MØLLE
Den lå i Mølledalen. Den var blitt flytta fra Vassbotn omkring 1885. Der dreiv møller
Olsen og malte korn for folk i bygda.

6.

SMIA VED KVENNEBEKKEN
I smia ved Kvennebekken sto smeden Nykvist og hamra til han ble avløst i
smedgjerningen av Johan Flaa i 1901. Smia sto ved Kvennebekken til venstre for
Tveideveien like nord for Kvennebekken, om lag 50 meter sørvest for Birkelandsveien
1253.

7.

BIRKELAND JERNBANESTASJON
Birkeland jernbanestasjon var blitt bygd i 1896. I 1897 ble Torjus Hansen fra Herefoss
tilsatt som stasjonsmester etter Håvar Birkenes. (Strøget 29)

8.

BUHUS.
Bøndene på Vestre Birkeland hadde buskogen på nordsida av Kvennebekken. Der var
bygd 5 buhus i alt, 3 på Lillemoen (Tobias Jorde) og 2 nede på monen.
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II. OPPSTARTING AV FORBRUKSFORENINGEN
Tanken på å starte opp en forbruksforening hadde begynt å fenge blant bøndene, og de
fant mange grunner for at den skulle leggs til Birkeland:
1. TRAFIKK- KNUTEPUNKT
Etter at arbeidet med den nye Herefossveien var begynt i 1890, var Birkeland blitt et
knutepunkt for god veiforbindelse. Der møttes Vestlandske Hovedveg og veien til et
viktig oppland.
Der lå og jernbanestasjonen med god tomteplass til skogsprodukter, som bøndene ville
sende med jernbanen. Jernbanen åpna for trafikk 4. juni 1896.
2. BEDRIFTSLIV
På Birkeland var det og en del bedrifter: Hotell, meieri, sagbruk, mølle, smie, skomaker
og posthus.
Mange bønder hadde ærend til Birkeland utenom å handle. Det var da naturlig at de
samtidig kunne gå innom forretningen med det samme de var på plassen.
3. BYGGEFELT
Thov Hansen, som hadde vært lensmann fra 1870 til 1883, mente at bygda sto framfor et
kraftig oppsving etter at jernbanen var kommet til bygda. Han la ut tomter til salgs i et
byggefelt han hadde gjort klart nord for Hauane gård (Tveideveien 3B): Mo, Fagerbø,
Svingen, Braut, Vik og flere.
4. ALLMANNAMØTE SOMMEREN 1897
Stemninga var så stor at det ble kalt inn til et allmannamøte sommeren 1897. Møtet ble
holdt i furulunden vest for Nygård, der folkehøgskolen seinere ble reist.
5. KONSTITUERENDE MØTE 4. SEPTEMBER 1897.
Allmannamøtet hadde bestemt at det skulle innkalles til et konstituerende møte den 4.
september samme år. På det møtet ble det nedsatt et utvalg som skulle tegne aksjer til
Forbruksforeningen, utarbeide forslag til lover og endatil søke etter bestyrer.
6. VALGMØTE
På et senere møte ble lovene vedtatt og styre valgt: Vegoppsynsmann Ole Aasen ble
valgt til formann. I styret kom: Syvert Senumstad, Ole Jakobsen Flaa, John Håbesland,
Kristen Tjøntveit, Nils Tveite og Gunnar Nyhus. Til bestyrer for forretningen ble valgt John
S. Dalane fra Iveland.
7. FORRETNINGSLOKALE
Til forretningslokale ble leid Nygård av Tellef Olsen. Det lå på vestsida av
jernbanestasjonen ved den gamle hovedveien (Folkehøgskoleveien 4). Leia var 125
kroner måneden.
Den østre stua ble brukt til forretning og kammerset til kontor. I kjelleren og uthuset var
det lagerplass. Ei ny ytterdør ble satt inn i forretningsstua, så folk kunne gå rett fra veien
og inn i butikken.
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Inventaret ble kjøpt av Ole Jakobsen på Flaa: Disk, balansevekt med lodder, parafinmål,
utedør med dørklokke, m.m. for i alt 40 kroner. Et skrivebord med to skuffer til kontoret
fikk de av Govert Birkeland for 6 kroner.
8. ÅPNINGSDAGEN 5. NOVEMBER 1897
Til åpningsdagen 5. november 1897 var det blitt solgt 362 aksjer á kr. 5,- = kr. 1810,-.
Startkapitalen på 10 000 kroner måtte tas opp som lån.
Bestyrer John Dalane var først alene med arbeidet på forretningen. Seinere ble Tellef
Olsen tilsatt for et år med ei årslønn på 360 kroner.
9. HANDELSVIRKSOMHETEN
Handelen gikk bra fra første stund, men det kom inn lite kontanter. Etter 2 år var gjelda
kommet opp i 15 000 kroner, og det var utestående fordringer for 14 322 kroner.
Kredittspørsmålet ble et gjennomgangstema på styremøtene den første tida. Ja, det
spørsmålet har vel i grunnen aldri blitt borte.
Bestyreren ble pålagt å få ordna opp i gjeldsspørsmålet. Han overførte gjelda til
akseptgjeld og utstedte gjeldsbrev. Da forretningen hadde vært i drift i 3 år, måtte de
være på vakt, så ikke gjeldskrava skulle bli forelda.

Birkeland 1905. F.v. Nygård, Stasjonen, Govert Birkeland og Forbruksforeningen
III. INN I EGET HUS I 1901
Omsetningen pr. år var på mellom 40 000 og 50 000 krone, og den økte stadig. Men det
var liten plass til lager på Nygård, så det ble arbeidd med å finne et annet sted til
forretningen. Da kom bankbokholder E.J. Mykland til hjelp. Han hadde bygd et hus på østsida
av jernbanestasjonen ved den nye Herefossveien. Det fikk Forbruksforeningen kjøpt for 3500
kroner. Og dit flytta de forretningen i 1901.
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Stua mot veien ble brukt til butikklokale og kammerset til kontor. Dør til butikken ble
ordna som på Nygård. På baksida av huset ble det ført opp et tilbygg til varelager.
Leiligheten ovenpå ble leid ut til smed Johan Flaa. Senere fikk bestyreren den.
En stall til 5 hester ble bygd. Der kunne bøndene sette hestene sine når de kom
langveisfra for å handle. Dersom de skulle ha en bytur, kosta det 20 øre å ja hesten stå der
en dag.
Forbruksforeningen fikk Kristiansandstelefon i 1900 og Lillesandstelefon i 1912.
Pengeskap ble kjøpt av Fritun i 1904 for 180 kroner.
Det kan også nevnes at de som frakta varer til Birkeland Forbruksforening, ikke måtte
frakte rusdrikk på samme varelasset som skulle til Forbruksforeningen.

Bildet er tatt utenfor Birkeland Forbruksforening det året første verdenskrig startet, 1914.
IV.UTVIDELSER
Omsetningen økte fra år til år, så butikken måtte utvides fra år til annet.
1. I 1909 skulle Forbruksforeningen ta til med å selge klær og sko. Da måtte den østre stua
tas i bruk. Den hadde bestyreren til da hatt til bestestue. Nå ble det laga en stor åpning
mellom stuene, og hyller og disk ble satt inn i «manufakturen», som den stua kom til å bli
hetende.
Veggen mellom den første butikkstua og kontoret ble revet ned, og kontoret ble flytta til
et lite kjøkken bak manufakturen. Der fikk Henrik Hansen plass ved den høye
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kontorpulten til å gjøre kontorarbeidet til forretningen.
Pakkbua på baksida av huset ble samtidig utvida, nordover.
2. I 1911 ble det bygd ei ny lagerbu, «Foreningsbua», på jernbanetomta ved siden av
«Togbua» som sto der fra før.
3. 1919 ble Foreningsbua utvida med et tilbygg bort til Togbua, så varene som ble lossa fra
jernbanevognene, kunne kjøres direkte inn i lagerbua uten å komme under åpen himmel.
4. I 1922 ble det bygd nytt uthus med nye stallrom.
5. I 1930 ble det foretatt en større omregulering og utvidelse av butikklokalene for 20 000
kroner.
6. I 1934 måtte uthuset og stallene bygges opp igjen etter at det gamle uthuset brant ned
sammen med nabobutikken til Sigurd Røstad.
7. I 1941 ble det bygd ny dynamittbu på baksida av Digerhaugen ved Kleven. Den gamle sto
på framsida av haugen. Senere ble den flyttet til øvre enden av Stoppedalsmyra, og til
sist til den gamle Oksebekkleiva sør for Valtjønn.
8. I 1954 ble det bygd ei ny stor lagerbu (20 x 17 m) i stedet for den gamle Foreningsbua og
Togbua, etter at jernbanen var nedlagt fra 30. juni 1953. Det skjedde ved et samarbeid
med Statens Kornforretning. Bua skulle ha et kriselager på 100 tonn kraftfor. I 1983 ble
bua solgt til Sørlandsbanken og brukt til «Bankbu». Nå, i 2019, holder Storkiosken til der.
9. I 1955 ble det foretatt ei større ombygging og utviding av forretningen for 300 000
kroner. Et fryseanlegg med bokser til utleie for kunder ble bygd. I andre etasje ble det
bygd ut kontorer til bruk for Foreninga og til utleie.
10. I 1973 ble butikken ominnredet til selvbetjening.
11. I 1983, da Foreningsbua var blitt solgt til Sørlandsbanken, ble det bygd ny lagerbu på
østsida av forretningsgården. Inngangen ble flytta til sørsida, der det var en stor
parkeringsplass. Det gamle fryseanlegget ble fjernet, og ei fullstendig ny innredning
gjorde Birkeland Forbruksforening til et moderne supermarked.
V. TILSATTE
1. Bestyrere gjennom de første 90 år.
I de første 90 åra har det vært 6 bestyrere ved Birkeland Forbruksforening. Det vil si at
den gjennomsnittlige tjenestetida for hver bestyrer var 15 år. Det har med andre ord
vært god, sammenhengende ledelse av forretningen.
a. John S. Dalane fra Iveland (1897-1900) var den første bestyreren. Han ble der
bare i 3 år til 1900. Men ettersom det fortelles, la han et godt grunnlag for
forretningen.
b. Andreas Vollan fra Austad (1900-1919) ble værende i 19 år som bestyrer på
Foreninga. I den tida økte kundekretsen sterkt. (Jfr. Da butikkjenta Tarjer Homme
(22) skrev Knut Engebu som medlem.)
c. Anton Mo fra Birkenes (1919-1956) var bestyrer i 37 år. Han hadde vært
butikkgutt på Foreninga i 11 år. Hans tjenestetid ble derfor i alt 48 år.
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d. Mathias J. Flaa fra Birkenes (1956-1965) var bestyrer i 9 år, men han var der som
butikkgutt tidligere i hele 41 år. Hans tjenestetid ble derfor i alt 50 år.
e. Einar Haugeplass fra Fyresdal (1965-1973) var bestyrer i 8 år.
f. Aslak Haugaa fra Bygland (1973-1990) var bestyrer i 17 år.
I den senere tid:
g. Tom Øyvind Kråkedal (1990-1999) var bestyrer i 9 år.
h. Hilde Rasmussen (1999-2006) var bestyrer i 7 år.
i. Svein Skuland (2006- )
2. Andre tilsatte
Vi har all grunn til å takke de andre som har vært tilsatt ved Forbruksforeningen for godt
og trofast arbeid. Men det vil føre for langt å nevne alle her. Jeg er imidlertid blitt bedt
om å nevne tre personer, som til sammen har arbeidd nesten like mange år på
forretningen, som Forbruksforeningen har eksistert. Det gjelder Tarjer Homme Tobiassen
og hennes to sønner, Torleiv og Kåre. Tarjer var butikkjente i 3 år fra 1906 til hun gifta
seg. Både Torleiv og Kåre arbeidde begge to på Forbruksforeningen i over 40 år. Her vil
jeg bare nevne noen småting fra Tarjers tid (1906-1909).
Tilsettingsvilkår:
Bo på kvisten sammen med søster til bestyreren (Vollan).
Lønn: 15 kroner måneden + kost og losji.
I tillegg til butikkarbeidet hadde hun rengjøringa på butikken etter arbeidstida, som var
12 timer, fra kl. 08.00 til kl. 20.00 om kvelden.
VI. ENKELTE HENDINGER
1. I 1905 var situasjonen så alvorlig at det ble kjøpt inn et kriselager på 300 sekker mel og
korn i tilfelle krig med Sverige.
2. Krigen 1914. Det ble kjøpt inn kriselager av Statens Kornlager på 25 sekker hvetemel og
75 sekker hel havre.
3. Brannen i 1934 i Røstads forretning (Daasvand).
Forbruksforeningens uthus brant ned. Folkehøgskolens brannslanger ble brukt og
folkehøgskoleelevene rydda Forbruksforeningen for varer.
4. I 1940, før 9. april, ga Forbruksforeningen 500 kroner til den frivillige militæropplæringa
og 500 kroner til Sanitetsforeningen.
5. 9. april 1940 ble det oppretta en «Krigsbank» på Tomta med Harald Høikleiv som
«banksjef». Han skrev ut sjekker på kr. 25,- og delte ut til flyktningene (evakuerte) fra
Kristiansand. Sjekkene kunne brukes på Forbruksforeningen til å kjøpe matvarer for. Det
hører med til historien at Kristiansand kommune senere innløste sjekkene.
En god forretning er godt å ha for ei bygd, ikke bare i krisetider. Birkeland Forbruksforening
har vært en god forretning for bygda med sitt oppland gjennom over 90 år. (dette er skrevet
på 1980-tallet..)
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Ansatte utenfor Forbruksforeningen rundt 1930. Anton Mo nr. 2 fra høyre.

Forbruksforeningen etter 1930
Fra venstre: Jon Stie med hest, Torvald Rislå med hest, Henrik Hansen, Anton Mo med
barnet Kolbjørn Vollan, Mathias Flaa bak, Andreas Vollan med barnet Gunhilde, Nils
Dunkehuset bak på trappa, Severine Jakobsen, Arnt Paulsen med hest, Trine Johnsen med
barna Amanda Berntsen, Ruth, Edith og Johanna Søberg, og Harald Birkeland, Gunhild
Hansen med barna Gudrun Birkeland og Nanna Larsen, Nelly Ramse med Arne Vollan, Olava
Vollan og Mathias Birkeland med sykkel.
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5. BUTIKKJENTE PÅ BIRKELAND RETT ETTER 1900
Tarjer Tobiassen, født Homme i Hægeland i 1883, ble tilsatt som butikkjente på
Birkeland Forbruksforening A/S fra flyttedag 14. april 1906. Der arbeidde hun i tre og et halvt
år.
Tilsettingsvilkår.
Da Tarjer kom som butikkjente til Birkeland Forbruksforening i 1906, var Andreas
Vollan bestyrer. Han bodde i leiligheten over butikken sammen med søstera, Kathrine. Tarjer
skulle bo på kvistrommet mot sør sammen med Kathrine. Hun skulle lønnes av bestyreren
privat, og ha plikt til å styre med husholdningen hans. I tillegg til arbeidet som butikkjente
hadde hun også rengjøringa av forretningslokalene. I lønn fikk hun kr. 15,- i måneden + kost
og losji.
Arbeidstida.
Arbeidstida i butikken var 12 timer, fra klokka åtte om morgenen til klokka åtte om
kvelden, alle virkedager. Rengjøringa gjorde hun unna etter stengetid. Om onsdags- og
lørdagskvelden måtte hun kneskure det umalte tregolvet med såpe og skurebørste. De
andre dagene kunne hun bare skvette vann på golvet og feie etterpå. Dersom ikke golvet var
altfor tilsølt om onsdagene, kunne hun skvette vann og feie den dagen også. Men som regel
var golvet så skittent at hun måtte vaske. Og det hadde stort sett med mennenes
spyttevaner å gjøre.
Spytting.
Det var svært vanlig på den tida at mannfolka tygde skråtobakk og spytta ut igjen en
del av tobakkssausen de fikk i munnen. På golvet i butikken var det derfor satt fram
spyttebakker som skulle brukes til å spytte i. Men det var ikke alltid at spytteklysene traff der
de skulle og havna på golvet i stedet. Det hendte også at en nesten full spyttebakke med
tobakksspytt ufrivillig ble spent borti, så det slimete spyttet skvalpa ut på golvet og ble
trampet utover av sandete skosåler. Noen fornøyelse var det derfor ikke å vaske et slikt golv,
og slett ikke om lørdagskveldene etter stengetid klokka åtte om kvelden.
Bygdeprat på «butikkbenken».
Men Tarjer hadde en viss evne til å se det lyse og morsomme i tilværelsen. Det var
heller ikke vanskelig å følge med i det som hendte i bygda, mens hun gikk og ekspederte
kundene. På benken langs veggen bak i butikken satt det mest alltid noen karer og prata.
Tarjer minnes ennå noen av personene. Kristen Guttormsen (Tveide) hadde byttet gård med
Tellef Olsen, og bodde nå på Nygård. Han var oppi åra og tok turen flere ganger om dagen til
«Foreninga», helst for å prate og spørre nytt. Og hver eneste gang han kom inn for å sette
seg på «pratebenken», gikk han først bort og håndhilste på Tarjer.
Kristen kunne ikke få seg til å handle før han hadde slått av en prat med alle som kom inn i
butikken. Da han endelig var ferdig med handlinga, måtte han ha hjelp av Tarjer til å bære
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varene heim. Og da de kom heim til Nygård, ble hun bedt på kaffe. Alle som kom inn til
Kristen og Marie på Nygård, skulle ha kaffe før de gikk heim igjen. Men Tarjer sa alltid: «Å
nei, jeg må nok skynde meg tilbake til butikken igjen så fort jeg kan.» Og så sprang hun.
Men kaffe skulle Tarjer ha for all hjelpa, mente Kristen. Og det ordna han på den måten at
han ba henne som gjest en kveld.
Andre karer kom inn i butikken ei tid før stengetid for å sitte og prate og drøfte dagens
hendinger. Noen hadde og for vane å komme inn akkurat like før de skulle stenge for dagen.
De satt ute på Tomta og prata helt til klokka ble åtte. Da først kom de seg inn i butikken. Det
likte ikke Tarjer. Hun skulle gjøre rent etter stengetid og ville gjerne bli ferdig. Karl Madsen
var en av de verste til å komme seint. En dag kunne ikke Tarjer holde seg, og sa til Karl: «Kan
ikke du, Karl, som sitter så lenge utenfor butikken, komme inn og handle før vi skal stenge?»
Jo, det hadde han visst aldri tenkt på før, for det ble bedre. Av andre navn som Tarjer minnes
fra «butikkbenken», var Jørgen Haakedal og Aanon Nyhaven. Jørgen var så kvikk til å gi plass
til andre som kom inn. Da satte han seg på en taukveil som lå på golvet ved siden av benken.
Aanon hadde som regel lita tid om lørdagskveldene. Det varte ikke så lenge før han
stakk av gårde. De andre gliste etter ham. De visste så altfor vel at han gikk over til
naboforretningen, Søren Daasvand, for å treffe dattera, Elen, der. Hun var i tjeneste hos
Hægermann i Bua og kom ofte syklende heim om lørdagskveldene.
De gifta seg forresten sommeren 1906, Elen og Aanon. Og det var et bryllup det gikk
gjetord om lenge, forteller Tarjer. Hægermann sendte nemlig stastrilla si med to hester og
uniformerte kusker til å kjøre brudeparet til kjerke med. Og i bryllupsgave ga Hægermann et
stort, fint golvteppe som nesten ingen hadde sett maken til i bygda før.
I tillegg til Birkeland Forbruksforening var det tre andre forretninger på Birkeland i
den tida: Søren Daasvand (landhandel, bakeri og kafe), Fritun Handelssenter med hotell og
kafe (meieriet var da nedlagt) og E.J. Mykland (landhandel og poståpneri).
Mykland var en aktiv mann på andre områder også. Han var bankbokholder i Birkenes
Sparebank, som på den tida holdt til i kommunehuset på Nordheim, Flaksvatn. Videre drev
han med husbygging og eiendomssalg. Han var og aktivt med i det kristne misjonsarbeidet.
Stundom følte og Mykland seg som moralens vokter, og irettesatte folk som han
mente trengte det. Slik tok han en dag fatt i Mads Tveide for å tale et alvorsord med ham.
Mads var blitt forlova med den nye jordmora, Randine, som på den tida bodde i den ene
stua hos Anders Nyhus (Grantunvegen 2b). Mykland hadde ikke fått greie på forlovelsen. Da
han så at Mads besøkte Randine om kveldene, tok han fatt i Mads for dette. «Men vi er
forlova,» sa Mads og gikk sin vei. Det trodde visst ikke Mykland noe på, for han talte til
Randine og om denne usømmelige framferda. «Men vi er forlova,» sa Randine og synte ham
forlovelsesringen sin.
Dette var prat som Tarjer fikk høre fra «pratebenken» i butikken. Mads kunne ikke
holde seg for å fleipe litt med Myklands moralske iver, og sa til Tarjer en dag: «Må du og
spørre bankbokholderen om lov til å gifte deg?» Han visste nok ikke at far til Tarjer var
bankbokholder i Hægeland.
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En dag kom gamle Guttorm Nyhaven så tindrende glad inn på butikken og sa: «I dag
tidlig var det en fugl som sang så fint utenfor huset. Og da jeg kom inn på kjøkkenet, kunne
de fortelle at Elen hadde fått en gutt.» Guttorm var blitt bestefar og skulle kalles opp. Det
var en stor og gledelig nyhet, som alle andre måtte få del i. Jo, det var ikke vanskelig å følge
med i det som hendte i bygda når en var butikkjente på Birkeland Forbruksforening i den
tida, sier Tarjer.
Men ellers kan Tarjer bare minnes en gang at hun fikk påtale av bestyreren. Og det
skjedde på en ganske pen måte. Tarjer syntes synd på barna, når de kom inn og kjøpte for 2
øre i drops. Det ble så få drops i posen at hun la inn et par ekstra. Da sa bestyreren: «Det
eneste vi ikke tjener på her i butikken, er drops.»
Dersom hun tok noe til seg sjøl, måtte hun være nøye med å skrive det inn i
kontraboka, så beløpet kunne bli trukket fra på månedslønna hennes. Det hendte at noen
ungdommer kom inn for å prate, mens hun vaska golvet etter stengetid. En kveld spanderte
hun noen druer på dem og skreiv opp beløpet de hadde spist for i kontraboka. Om
morgenen sa bestyreren: «Du må skrive opp i kontraboka de druene dere åt opp i går kveld.»
«Ja,» svarte Tarjer, «det har jeg alt gjort». De var ganske nøye med «mitt og ditt» i den tida.
En gang bestyreren var på forretningsreise, fikk Tarjer besøk av en fremmed mann.
Han kalte seg Knut Engebu og sa at han ønska å gå over til å handle på Birkeland
Forbruksforening. Han hadde tidligere handla i Søre-Herefoss og i Grimstad, sa han. Men
etter hvert som veien var blitt ferdig ut dalen, ville han heller handle på Birkeland. Det
betydde at han måtte ha kreditt og handle på kontrabok.
Tarjer var i tvil om hva hun skulle gjøre, fordi mannen var helt fremmed for henne. Hun tok
en tur inn på kontoret og kikka i aksjeboka og i hovedboka, men ingen steder sto han
oppført. Hun var ny på forretningen og bare 22 år gammel. Knut skjønte problemet hennes
og sa at han kunne gå opp til lensmannen og få en uttalelse på hva slags mann han var.
«Nei,» sa Tarjer, «det er sikkert ikke nødvendig. Men du må unnskylde meg for at jeg går slik
og er i tvil og ikke kan svare direkte, men jeg er helt ny her.» Så ordna hun med
formalitetene så Knut ble kunde.
Da bestyreren neste dag hadde kikka gjennom protokollene fra gårsdagens handel, kom han
ut til Tarjer og sa: «I går skal jeg si du har skaffet oss en god kunde i Knut Engebu.» «Javel,»
svarte hun, «men det kunne ha gått annerledes.» Og så fortalte hun hvordan det hadde gått
til.
Det var ikke bare i arbeidstida at folk kom for å handle. Det hendte at folk kom og
banka på om søndagene og ville få med seg noen varer. Tarjer minnes helst Jens Vindsland
som søndagshandler. Jens kjøpte heim varer som han solgte til folk på heia: Parafin, sukker,
kandissukker, salt, tobakk m.m.
Når Jens hadde hatt folk i arbeid, betalte han gjerne med handelsvarer. På den måten slapp
arbeidsfolka hans å gå helt til Birkeland for å handle, og Jens tjente seg noen ekstra kroner
på handelen. Ja, det hendte at folk på Håbesland gikk til Vindsland for å handle.
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Det var nok for å nytte tida godt at Jens stakk innom Forbruksforeninga og banka Tarjer opp
til handel, før han kjørte videre til kjerka. Han tenkte nok ikke på at Tarjer burde ha rett på
en fridag etter ei travel handelsveke.
Fritidsliv.
De hadde ingen fritidsproblemer i den tida, forteller Tarjer. Underholdning skaffa de
seg selv. De hadde mye moro sammen med venner og kjente.
Samuel Tveiten var revisor på Forbruksforeninga. Han overnatta gjerne hos bestyreren av og
til. Samuel var en svært høflig og staselig mann. Spesielt minnes Tarjer kunstnerhåret hans,
som han strøk oppover hodet. Han var morsom og god til å spille fele. Og da bestyreren
kunne spille orgel, hygga hun seg mang en kveld med å høre de to spille sammen. De hadde
verken radio, stereoanlegg eller TV i den tida.
På jernbanestasjonen på andre siden av postveien hadde de og orgel. Det var Sanna, søster
til stasjonsmester Torjus Hansen, som kunne spille litt. Tarjer hørte henne en dag spille
«Kirken den er et gammelt hus». Det lydde så fint.
En gang hun ble bedt bort til stasjonen, var det stor underholdning der. Det var Karl og Peder
Knutson fra Herefoss som var kommet på besøk til de gamle naboene sine. Karl spilte orgel
og Peder fele. De to spilte, og alle sang med hele kvelden. Det var en hyggekveld som Tarjer
mintes med stor glede.
Utvidelse av butikken.
Forretningsbygget var et vanlig halvannet etasjes stuehus, som E.J. Mykland hadde
latt oppføre i år 1900. Forretningen holdt til i stua med dør rett ut til Herefossveien.
Kammerset ut mot veien var blitt omgjort til kontor. På nordsida av huset var det bygd på et
rom til lager og pakkbu.
Bestyreren bodde ovenpå, men hadde også den andre stua nede ved siden av butikken til
bestestue. Den hadde han møblert med plysjmøbler.
I 1909 skulle utvidingsarbeidet ta til. Bestestua til bestyreren skulle tas i bruk til rom for
kledevarer og sko. Vollan måtte derfor ut av stua med plysjmøblene sine. Han hadde ikke
plass til dem i leiligheten ovenpå, så han solgte dem til Peder Aas på Flaten. Det kan nevnes
ar sønnen, Gudmund, sener kjøpte dem tilbake igjen, for å ha et minne om farens første tid
på Birkeland.
Jakob Tollenes og broren Olav skulle utføre snekkerarbeidet. Arbeidstida for snekkerne varte
fra klokka seks om morgenen til klokka seks om kvelden. Men det ble ordna slik at de kunne
begynne noe senere, så husets folk fikk mer ro på seg om morgenen. Det likte Tarjer, for det
var hun som måtte låse snekkerne inn om morgenen.
Jakob hadde vært med på å bygge den nye presteboligen ute ved Birkenes kjerke i 1905, så
han kunne sitt snekkerfag. Der hadde de hatt en formann som drev arbeidsfolka så hardt,
fortalte han, at «det var som å dræbe ormer».
På Forbruksforeninga tok de ned veggen inn til kontoret, så butikklokalet ble gjort større.
Kontoret ble flytta inn i et lite kjøkken innenfor stua, som skulle brukes til
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manufakturavdeling. Den store, høye skrivepulten ble flytta inn i det lille, mørke kjøkkenet.
Der fikk Henrik Hansen plassen sin, når han skulle stelle med kontorarbeidet.
Det ble nå mye bedre plass i butikken, syntes Tarjer. Men hun ble ikke så lenge i de nye,
romslige lokalene. Hun var blitt forlova, og sa opp stillingen fra flyttedag 14. oktober 1909.
På den tida var det ikke vanlig at ei gift kone kunne ta seg arbeid utenfor heimen.
Nedskrevet i 1982.

På "pratebenken"..

6. «BAUTASTEINEN» VED SKOLENE
I 1875 ble det første skolehuset for Birkeland og Tveide skolekretser bygd på Vestre
Birkeland ved Hauane. På skoletomta lå det en stor haug som ble sletta ut før bygginga tok
til. Det viste seg å være en gravhaug fra eldre jernalder. Den inneholdt tre mannslange
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gravkamre og flere leirurner. Lærer Andreas Røstad var til stede da haugen ble sletta ut. Han
fikk tatt vare på urnene og levert dem til oldsaksamlingen ved antikvar N. Nicolaysen.
Kristian Pedersen Galgeberg i Monsbrødane skulle sette opp grunnmuren på skolebygget.
Det var en gråsteinsmur, og han ville bl.a. bruke en «stor, flat stein som lå i ei steinrøys tett
ved skolen», kan Jakob Mo og Mads Johansen fortelle. Steinen var over 2 meter lang, 30
centimeter tykk og 60-70 centimeter brei. Hauanehesten skulle trekke steinen på plass, men
greidde det ikke. Da henta Kristian Galgeberg Øygardsborken. Med den greidde han å få
steinen på plass i grunnmuren. Den ble liggende i det nord-austre hjørnet. Der lå den til
1932, da «gamleskolen» ble flytta til Herefossveien, og nytt skolehus ble bygd. Det nye
skolehuset ble plassert 15-20 meter lenger
mot sør. Den store, flate steinen ble flytta
6-10 meter nordover og reist til minne om
«gamleskolen».
Vi har grunn til å tru at steinen har ligget i
haugen ved gamleskolen. (Jfr. uttalelsen
fra Mo og Johansen). Den er derfor en del
av et fornminne som er blitt bevart og
avmerka på økonomisk kartverk av
oldsaksamlingen v/Elisabeth Skjelsvik.
Det er det hogd inn følgende tekst i
steinen:
Skoler
1875
1932
1953
1967
1977
Det er vanskelig å lese tallene, da steinen
«Bautasteinen» ved skolene.
er begrodd.
Følgende tekst er hogd inn:
1875 refererer til året da det første skolehuset for
Skoler
Birkeland og Tveide skolekretser ble bygd.
1875
1932 var det året den skolen som står nå
1932
(Blåsenberg /Filadelfia) ble bygd.
1953
1967
1953 var det året Gamle Valstrand skole ble bygd.
1977
1967 var det året «Nye» Valstrand ble bygd. Det
som er Ungdomsskolen nå.
1977 var det året barneskolen på Limoen ble bygd.
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Her er bilde av Ida og Denny som går i 5. klasse, på vei heim fra skolen en dag i 2019.
De passerer «bautasteinen» hver dag på skoleveien.(Bildet gjengitt med tillatelse)

7. SKOLEOMRÅDET VED VALTJØNN
De kommunale skolene på Birkeland ligger ved den idylliske Valtjønn. Navnet kommer av en
«val». Det er ei grunn bukt i vannet. Før tjønna ble søkkt, så vannet kunne bli nytta til å drive
et sagbruk og ei mølle, hadde tjønna tre grunne bukter, ei mot nord, ei mot aust og ei mot
vest.
Det første skolehuset, (Almueskolen) ble bygd nord for tjønna i 1875. Det er nå flytta. Det
neste bygget (Folkeskolen) ble reist på samme tomta i 1932. Det blir nå brukt til
forsamlingshus. I 1953 ble gamle Valstrand skole bygd for Framhalds- og Realskolen.
Bygningene blir nå brukt til kulturaktiviteter og til rom for den kommunale fritidsklubben. På
austsida av tjønna ligger Valstrand ungdomsskole (1967) mellom Hampehaugene og
Birkeland barneskole (1977) på Limoen. Mellom disse skolene ligger Birkeneshallen (1986).
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Valtjønn, som er ei «dødisgrop» fra istida, har kalkholdig kiselgur i bunnslammet. I tjønna er
det derfor fisk og et rikt dyre- og planteliv som skolene nytter seg av i undervisninga. Både
vinter og sommer blir tjønna brukt til mange kroppsøvingsaktiviteter.
Ved siden av idrettsplassene på skolene og idrettshallen blir naturen omkring Valtjønn brukt
til mange friluftsaktiviteter. Valtjønnområdet har mange kulturminner fra eldre tider. Nord
for tjønna lå det største gravhaugfeltet i Birkenes fra eldre og yngre jernalder. Over 30
hauger er registrert og mange oldsaker er gravd fram. Noen hauger ligger der ennå.
Hampehaugene på øst- og vestsida av Valtjønn med Køyta og Fåmyr i nordenden er minne
etter lin- og hampedyrking i farne tider.
Skoleveien følger i dag den gamle Kongeveien (den tids E18), som gikk på østsida av Valtjønn
i 150 år, fra 1650 til 1800. Og jernbanetraseen etter Lillesand-Flaksvandbanen (1896-1953)
blir nå brukt som sykkel- og gangsti til skolene.
I dette kulturområdet ligger Valtjønn og glitrer. Ho skaper rom og ro i landskapet og gjør det
ekstra trivelig og vakkert. Og et vakkert og fredfullt skoleområde er i seg sjøl en verdifull
rikdom.

8. DÅSVANNSKJEKS
I 1900 flytta handelsmann Søren N. Daasvand til Birkeland. Det var i den mest
hektiske nybyggertida etter at Lillesand-Flaksvandbanen var kommet til bygda. Daasvand
bygde seg hus med forretning, bakeri og kafe på nordsiden ved siden av Birkeland
Forbruksforening (Strøget 64).
Ei av Daasvands mest særmerkte bakervarer var noen søte, lysegule og mjuke kjeks, som fikk
navn etter ham.
Dåsvannskjeksa var Birkelands spesielle delikatessekake fra 1900 til bortimot andre
verdenskrig. I 1910 kosta 3 Dåsvannskjeks 10 øre.
Mange eldre Birkenesfolk har spurt etter oppskriften på denne godbiten fra barndommens
dager. Bondekvinnelaget, som driver med innsamling av gamle matoppskrifter fra bygda, fikk
oppskriften av Birkelandsbakeren, Ole Søberg. Her er den til allmenn bruk:
DÅSVANNSKJEKS
1 liter søt melk
½ kg sukker
250 gram smør (margarin)
2 toppa barneskjeer hjortetakksalt
Mel til en passelig deig
Kjevles ut til ½ cm tjukk leiv
Stikkes ut med ølglass, prikkes med gaffel
Kan steikes på helle etter ei omnsfylling (eller i 180 graders varme 5-10 minutt) til de
blir lysegule.
Dåsvannskjeks ble og brukt med smør og ost på til kaffen.
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Utenfor Daasvands forretning 1911 (Strøget 64)
F.v. Søren og Aase Daasvand, Aanon og Ellen Nyhaven med barna Søren, Guttorm og
Magnus, Birgitte Daasvand med Ågot og Sigurd, Gustav og Anna Flakk med Olav og Alvhild,
og Serine, Sella og Olga Daasvand med ei kusine nr. 3 fra høyre.

9. VALODIA – BIRKELANDS FØRSTE KIOSK
Godtfred Wolmer hette en dverg som om fra Lillesand til Birkeland i 1918 og kjøpte
hustomta Solvold for 400 kroner. Deretter kjøpte han den lille husmannsstua Buhola på
vestsida av Herefossfjorden og fikk den flytta til hustomta si på Birkeland. John Hodne
utførte snekkerarbeidet.
Wolmer levde av å selge fisk og grisunger, og så dreiv han med litt biavl. Grisungene
måtte han titt ta inn i stua, når det ble for kaldt i det lille uthuset.
Vi minnes Wolmer best som fiskehandler på Strøget frammenfor
Foreningsbua/Togbua (Storkiosken, Strøget 35). Han annonserte handelen sin ved å rope til
folk som gikk forbi om formiddagen: «Fersk fisk (makrell) med toget i eftermiddag!»
(Wolmer talte litt «finere» enn Birkenesfolk. Han var jo kommet fra Lillesand, og det var
«byen» i de dager.) Han brukte ei fiskekasse til å sitte på når han kvilte. Den var passe høy,
så de korte beina kunne nå ned til marka.
Wolmer hadde et ordtak om reinslighet: «Han er ren den som holder lorten af sig,»
sa han med et sukk: «Øpp-sann!» Så slengte han med de korte armene sine og slo hendene
mot hverandre med sprikende fingre for å få rensket fiskerøsset av seg.
I dagliglivet ble Wolmer godtatt som han var, en vanlig fiskehandler på Strøget. For å
få noe mer ut av handelen sin fikk han tak i ei gammel barnevogn som han satte fiskekassene
på. Så kjørte han rundt med den og solgte fisk ved dørene.
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Siden fikk han hest og vogn til å kjøre rundt med. Ja, han var en tid eier av en gammel
Ford personbil som han brukte til fiskebil. Han kunne riktignok ikke kjøre sjøl, for beina var
for korte, men ungdommen hadde ikke noe imot å være sjåfører. Kristian Nesbu var en av
dem.
Stundom hendte det nok at enkelte ungdommer holdt litt moro med den enslige
dvergen på Birkeland. Mobbing ville det vel bli kalt i dag. Hesten hans var f.eks. svært sky og
skoglen av seg, så det skulle bare et lite pirk til borti hestebeina, så skvatt hesten til og ville
ta ut. Wolmer ble derfor etter hvert svært mistenksom og snar til å bli sint når han merket at
det var noe erting på gang.
Men sinnet gikk fort over når han skjønte at noen ville hjelpe ham. En gang klaget
Wolmer til ei mor over at sønnen hennes hadde ropt «fisk» etter ham. «Nå var du grei,
Wolmer, som fortalte meg dette,» sa mora, «så kan vi få slutt på slike barnestreker». «Å, han
er ikke verre enn andre,» sa Wolmer, og ble takknemlig fordi han fikk støtte av mora.

Bilde av Godtfred Wolmers kiosk "Valodia" på Birkeland ca. 1930.
F.v.: Johan Mosfjeld, Ruth Søberg (gift Nyhaven), Osuld Thompson, Myrthel Thompson
(datter, gift Heia), Ludvig Sundtjønn, Kathrine Flakk (gift Nesset), Jørgen Anker Smith, Gunleiv
Gundersen, Thorvald Rislå, Kristine Aresen (gift Hundeland), Godtfred Wolmer (kioskeier),
Sigurd Røstad, Tellef O. Flaa, Ole Søberg, John Håkedal, Hans Rui og Rangvald Larsen.
I 1926 solgte Wolmer huset sitt til Nils T. Rislaa for 4000 kroner. Pengene ville han
bruke til å bygge seg en kiosk for, og så gå over til å drive med kioskhandel. Tomt fikk han
kjøpt av Søren Heimdal, og kiosken ble satt opp på Strøget 72, omtrent der det er
tannlegekontor nå.
Da den lille tomta skulle skyldsettes, var det mange skuelystne tilstede. Det ble vitset
og ledd og holdt mye moro med den skyldsettingen. Wolmer skjønte det og var i svært dårlig
humør. Han gikk rundt og spurte både den ene og den andre: «Hvad lo De af?»
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Etter oppmålingen gikk formannen heim for å skrive ut skyldsettingsskjemaet. Han
oppdaga da at han hadde glømt å spørre Wolmer om navnet på tomta. Wolmer bodde i den
tida hos Gurine Gyberg, som dreiv forretning i Søren Heimdals hus (Strøget 78). Han ringte
derfor til Gurine for å få tak i Wolmer. Gurine svarte: «Kan De ikke kalle den «Hvad lo De
af?», som Wolmer gikk og spurte om under oppmålingen?» På Birkelandsdialekten ble det til
«Valodia».
I matrikkelen ble tomta registrert «Flagevold, g.nr 88, b.nr 122, skyld 3 øre, skatt 20
øre». Men til vanlig ble den første kiosken på Birkeland kalt «Valodia».
Om Wolmer forsto bakgrunnen for navnet, vet vi ikke, men han brukte det selv: «Så står de
udenfor Valodia og lær af mig,» kunne han si, når han var misfornøyd med ungdommens
oppførsel.
I kirkeboka står det: «Handlende Godtfred Wolmer, f. 1869, døde 29. februar 1932.»

10. LILLEBORG – BIRKELANDS FØRSTE FABRIKK
Sentrumsbebyggelsen fra pioner- og nybyggertida (1893-1905) på Birkeland er inne i
ei fornyingstid. Noen av husa fra den tida er blitt revet og erstattet med nye, andre er blitt
fikset på og modernisert. Nå ser det ut til at turen også er kommet til hus fra
mellomkrigstida.
I 1922 kjøpte Jørgen Høiklev ei tomt innenfor Moen for 800 kroner. Han kalte den for
Lilleborg og bygde hus der året etter. (Strøget 90-100, leilighetsbygget)
I en fløybygning på huset stelte Høiklev til et snekkerverksted. Der dreiv han med
mange slags virksomheter i de harde mellomkrigsåra. Han utførte mye arbeid for
industrikontoret i Kristiansand. Sønnene Erling og Harald ble etter hvert med i arbeidet.
Vinteren 1928-29 satte Høiklev i gang arbeidet med å skjære teltplugg som skulle
sendes til England. I det arbeidet ble de fleste guttungene i 12-14 års alderen på Birkeland
engasjert.
På verkstedet skar Høiklev til emnene på sirkelsaga. Så sto guttungene heime og skar
teltpluggene ferdige med hoggjern. De tjente mang en god skilling på det arbeidet. Notto
Tobiassen var visst best. Han fikk utbetalt 70 kroner. Åsmund Knutson greide å skjære for 50
kroner. For de teltpluggene kjøpte han en cello, den første som kom til bygda. Den kom som
fraktgods fra Oslo til Birkeland stasjon 29. desember 1929. Stasjonsmester Torjus Hansen
kom personlig og sa fra at den var kommet.
Fra 1937 begynte Høiklev å ta inn andre folk i arbeid. Notto Tobiassen var den første.
Olav Stordal og Mathias Mathiesen fikk arbeid på verkstedet i 1940. Etter krigen spesialiserte
bedriften seg på å levere dører, vinduer og trapper.
Sønnen, Erling Høiklev, overtok bedriften i 1946. Han fortsatte i samme spor som faren, men
tok inn flere folk.
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I 1957 kjøpte Øystein Finnøy og Otto Evensen verkstedet Lilleborg. De gikk straks i
gang med å utvide bedriften. De bygde en stor, fin produksjonshall og gikk over til å
produsere kjøkkeninnredninger. Arbeidsflokken økte til 12 mann.
Lilleborg, Høiklevs verksted, var da blitt den største bedriften på Birkeland, så stor at navnet
måtte forandres. Den ble omdøpt til Birkeland Møbel- og Trevarefabrikk. Produktene, særlig
kjøkkeninnredninger, som gikk under navnet BMT-møbler, ble kjent viden omkring i landet.
Produksjonshallen ble etter hvert i minste laget. I 1964 startet derfor Finnøy opp en
ny bedrift i industribygget oppe i Birkelands moner (der Scanflex A/S holder til nå i 2019). Da
produksjonshallen på Lilleborg ble ødelagt av en brann i 1968, ble all produksjon flytta til den
nye avdelingen. Den fikk navnet Birkeland Fabrikker A/S. Restene etter det brannherjede
Lilleborg ble solgt til Kenneth Thompson. Han solgte det videre til Jan Strømme i 1984 for
310 000 kroner.
Torsdag 3. januar 1985 ble huset revet ned og brent opp. Deretter ble murene jevnet
med jorden. Lilleborg var dermed gjort om til parkeringsplass for butikkene i Strøget 104.

Bilde fra 1962.
Til venstre: Uldal Trevarefabrikk 1941-77 (Strøget 104 med Apoteket, Marikken, Bakeriutsalg
m.m.) Midt i bildet: BMT 1957-1965 (tidligere Høiklev Trevarefabrikk 1923-1957)(Strøget 90100, leilighetsbygget)
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