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Molde: – Kristiansund har Nordmørskafeen. Jeg vet ikke om

Ålesund har noen igjen. Etter at Skateflua og Havly forsvant har

de kanskje ikke det, sier Gjendem. Molde hadde Gimle. Inntil sist

fredag. Da ble det åpnet konkursbo og kafédørene stengt etter

40 års drift.

Et lagsbruk
Historien om Kafé Gimle startet da bygget på busstasjonen ble

bygget i 1970. For at Molde kommune skulle avstå tomt, ble det

lagt inn en klausul om at det skulle være et spisested for reisende i

bygget. 24. august 1970 var Gimle født. Eier var Romsdal

Ungdomssamlag.

FORSIDEN /  – BYEN BLIR FATTIGERE UTEN GIMLE

– Byen blir fattigere uten Gimle
– Byen blir fattigere uten Gimle, mener byhistoriker Ola Gjendem. Det er ikke så mange igjen av
dem, disse kafeene som serverer ekte husmannskost i folkelige omgivelser.
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– Gimle var et av lagsbruka, sier Ola Gjendem. På utflytterdagen i

sommer skal han ha byvandring om kafeene i Storgata. Da tar han

også en sving nedom Kafé Gimle på busstasjonen.

–Det var det samme over hele landet. Fylkeslagene av

Ungdomssamlagene drev slike lagsbruk. Før krigen hadde vi

Romsdalsheimen og Kaffistova her i Molde. Så kom krigen og det

meste ble bomba. Så fikk Romsdal ungdomssamlag tomta der

Hotel Molde ligger i dag, og bygde opp Romsdalsheimen og

Kaffistova i samme bygg. Sam- tidig drev Romsdal

ungdomssamlag (RU) en kafé der Fellesbanken er i dag;

Torgstova. Da den gikk ut, satset ungdomssamlaget i nybygget

som ble satt opp på bussholde- plassen, forteller Gjendem.

Kjøttkaker og polka
– Der var det kafé og fast søndagsdans. Mye folk og god dans.

Trivelig, var det. Godt og skikkelig miljø. Mange lærte nok å danse

der. Det betydde mye for mange, minnes Gjendem.

– Mens byungdom gikk på kafé på andre måter og på jazzklubb,

kom folk fra om- landet til Gimle. Og dansa reinlender, vals og

polka og en og annen tango, forteller Gjendem.

En kjærlighetshistorie
– Og mange traff kanskje en kone eller ektemann der?

– Ja, jeg er vel ikke så langt unna det jeg heller. Jeg og en gjeng fra

byen kom jo inn i dette miljøet. Så var jeg på et instruktørkurs i

Ørsta. Der traff jeg en voksen dame som fortalte at hun hadde en

datter i Molde jeg burde hilse på. Og snill og skikkelig som jeg er,

så gjorde jeg det. Det var nok på Gimle vi møttes, ja. Vi hørte til

der, sier Gjendem.

Den siste i slaget
Så kom tøffere tider. Gjendem husker han var med på

nedleggelsen av begge lagsbruka i Molde. Både Gimle og

Kaffistova.

– De greide ikke å drive videre. Gjelda var for stor, og inntektene

ikke gode nok, sier Gjendem. Det var da Vanja Anderson kom inn i

bildet. Hun ble spurt og sa ja.

– Jeg vil si Gimle er den siste kafeen i Molde der folk kan gå og

spise solid og skikkelig kost, uten å måtte ta seg fram i vanskelige

menyer. Et sted der du vet hva du får, som ikke endrer konseptet

så ofte. Som er som det bestandig har vært. Det er ikke så mange

slike igjen, mener Gjendem.

– Men det finnes jo fortsatt andre kafeer i Molde ...

– Ja, det er jo ikke noe problem å få seg noe å spise. Men det kan jo

bli litt lenger mellom kjøttkakene, sier Gjendem.

Stambord med gravsten
Noen er mer trofaste enn andre. Ta pølsemaker Bjørn Nilsen, for

eksempel. Hver dag siden Gimle åpnet har han hatt sin

morgenkaffe der.

– Da jeg hadde forretning var jeg på slakteriet om morgenen, og
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tok frokosten etterpå, på Gimle, sier Nilsen.

– Da var det fullt der. De var der alle. Fra Telenor, Posten,

sjåførene. Og det var vel ikke alle som hadde lov til å være der,

smiler Nilsen. I dag er de sju-åtte faste som møtes om morgenen.

Hver dag. Nå, etter at Gimle lukket dørene, har de motvillig flyktet

til Kneipen. Bort fra stambordet sitt, der Arild Kirkeland, i

Kirkeland begravelsesbyrå, har plassert en gravstein i miniatyr.

Som et synlig bevis på hvem som «eier» bordet.

«Reservert 8–10. Mandag–fredag», står det inngravert i steinen.

Den har fått stå i fred i mange år.

– Blir vel dameklær
– Trist og trasig, sier gjengen rundt kafébordet om Gimle-

stengningen.

– Men sånn er det jo blitt her i sentrum. Det ene etter det andre

forsvinner. Det blir vel en klesforretning der og. Dameklær. Av

tynn type, sier Nilsen. Kneipen er grei nok, mener de. Men den er

ikke Gimle.

Kafégjengen har ikke bare fast bord. De har også faste stoler. Og

er en av dem fraværende, så kan det godt hende han får en

telefon fra en av de andre. For å sjekke at alt er i orden.

– Og det er avmelding hvis vi skal på ferie, sier Rudolf «Rulle»

Rasmussen, opprinnelig fra Bjørnsund.

– Hva snakker dere om?

– Alt mulig. Det kan jo bli mye fotball, men mye annet også. Vi har

jo veldig ulike bakgrunner, sier Arild Kirkeland. – Bare kaffe, eller

frokost også?

– Kaffe. Men hvis noen feirer bursdag, så er de nødt til å spandere

en vaffel også, sier den tidligere pølsemakeren.

– Og noen feirer gjerne to ganger i året, smiler Arild Kirkeland,

mens Nilsen ser en annen veg.

Første pausen
– Det var jo svært med Gimle. Av og til sto det en kake på bordet

og ventet på oss når vi kom, sier Rasmussen. Kake som sto igjen

fra dagen før, spandert på stamgjestene.

– Så en bra start på dagen, dette da?

– Start på dagen? Jeg begynner klokka seks på jobb med mottak,

pakking, sending og utkjøring. Dette er første pausen det, sier

fiskehandler Kjell Inge Kirkeland. Han har fått litt lenger veg til

morgenkaffen nå.

– Det er ikke bare vi som sakner Gimle. Det er det mange som

gjør. Det hører jeg jo på butikken. Det er jo den eneste kafeen i

byen, sier Kirkeland bestemt.

Potetball for fred
Under tittelen «Potetball for fred», skrev VGs kommentator

Harald Berg Sævereid onsdag 16, juli 2003 følgende i forbindelse



med at Bondevik tok med seg Israels Ariel Sharon på Moldebesøk.

«Det er synd at statsministerens gjest ikke blir over til i morgen.

Da serveres det potetball, fårekjøtt og kålrabi på Gimle kafé ved

rutebilstasjonen. Etter min mening det beste Molde har å by på.

Potetball for fred kunne kanskje appellert mer til en matglad

Sharon enn Veikartet han stort sett gir blaffen i».

– Jeg husker jeg ringte til journalisten og inviterte ham på

ballmiddag, men han hadde ikke lov å ta imot, sa han. Men det var

litt spesielt fint å lese det, sier Vanja Anderson. I 20 år eide og drev

hun Kafé Gimle. Hele Moldes matmor, kalte Romsdals Budstikke

henne da hun ga seg i fjor. Hun var blitt 70 år. Det var på tide å gi

seg.

Drøm om et eget
Vi treffer Anderson hjemme. Helt nede ved sjøkanten rett øst for

flystripa bor hun. I et lite hus med egenhendig utgravd

kjelleretasje. Hun synes det er trist at Gimle nå er stengt.

Anderson er utdannet husøkonom, opprinnelig fra Narvik. Hun

hadde erfaring som daglig leder ved Hotell Molde før hun startet

på kjøkkenet på Gimle. Da hun ble spurt om å ta over driften var

det tvert ja. Anderson hadde alltid hatt en drøm om å drive noe

sjøl.

– Det var veldig nedslitt da jeg tok over. Og hadde et visst rykte

som omhandlet både alkohol og narkotika. Jeg pusset det opp litt

etter litt, laget et triveligere miljø og var nok også litt streng med

gjestene. Fikk ryddet opp, sier Anderson. Og etter hvert tok

driften seg opp.

1,5 millioner middager
Men omomgivelsene endret seg en smule kosmetisk, har menyen

alltid vært den samme.

– Vi holdt på at det skulle være vanlig mat og lite ala carte. Vi satset

på å kunne servere mat som vi la opp med en gang. Laget fra

grunnen av. Både kjøttkakene, ballen og ikke minst sausen. Hva

som har vært mest populært? Det har alltid vært kjøttkaker og

ball, det, smiler Anderson.

– Og hjemmelaget riskrem. Det var også veldig populært, sier

hun. På et tidspunkt regnet hun seg fram til at hun nok har

servert godt over 1,5 millioner middager i sitt yrkesliv som

kafévert på Gimle. Kanskje nærmere 2.

Pommes frites-fritt
– Hvem har vært gjestene?

– Arbeidsfolk. Etter hvert en del familier, særlig torsdagene da vi

serverte ball. Og barna fikk kjøttkaker. En gang hørte jeg en liten

gutt si; dette er akkurat sånn vi får med ho bestemor, forteller

den tidligere Gimle-sjefen. Hun smiler. Det er akkurat sånn hun

ville høre.

– Det har i grunn vært få spørsmål om pizza, hamburger og

pommes frites, konkluderer Anderson. Men det var kø for ball.

Noen ballelsker er hun langt fra sjøl.



– Nei, jeg er nordlending. Jeg er mer glad i fisk, sier hun lett. Hun

går heller ikke mye på kafé. Men hver tirsdag er det seniordans og

kafébesøk sammen med tidligere Gimle-ansatte. På tesalongen

på Aandals.

– Gimle? Nei, det er litt rart å være på utsida når man har drevet

en kafé i 20 år.

Etterspurt
– Kafé Gimle er stengt. Er tida over for husmannskost på
kafé?

– Nei, tvert om. Jeg tror heller det er motsatt. Vi merket at det var

det folk spurte etter. Ikke alt det andre. Det er synd hvis det er

slutt nå. Etter at jeg sluttet har jeg i alle fall fått mange

tilbakemeldinger fra folk om at det var bra mat. For det er jo ikke

bare at man skal ha kjøttkaker og ball, det skal smake godt også,

sier hun. Som mener det er viktig at det er de samme folkene som

jobber der over lang tid. Så det blir den samme maten.

Utslitt
Noe særlig gjennomtrekk i staben var ikke Anderson plaget med.

En av de ansatte jobbet til hun nesten var 80 år. En annen hadde

vært der siden det startet i 1970. Sjøl var Anderson nesten 70 da

hun ga seg.

– Da var jeg klar for å slutte. Det har blitt veldig mange lange

dager. Og jeg var vel mer utslitt enn jeg sjøl visste, sier hun. Men

hadde hun visst at det skulle være stengte dører på Gimle et år

etter at hun ga seg, hadde hun kanskje holdt ut litt til.

Gardiner og veggpryd
– Men det er ikke det samme i dag. Det første de gjorde var å

fjerne gardiner, bildene og lampettene fra veggene. Alt det som

gjorde det hjemmekoselig. Det skulle være minimalistisk. Jeg er

enig i at kjøkkenet trengte oppussing. Men ikke noe mer. Jeg er

ikke imot forandring. Men dette var radikalt. Gimle mistet litt av

sjela si, mener, sier Anderson.

– Men det er fortsatt liv laga for Kafé Gimle?

– Ja, hvis man legger sjela si i det så er det det. Skulle jeg startet

igjen ville jeg nok begynt med å henge opp gardinene, dukene,

bildene. Og lampettene. Jeg har dem fortsatt i kjelleren. Folk må

kjenne seg igjen der, sier Anderson.

Sakner det sosiale
– Hvilke minner er dine beste fra Gimle?

– Det er samholdet mellom oss som jobbet der. Det sosiale. Ved

stengetid, klokka 18, da samlet vi oss. Tok en kaffe, spiste rester og

hadde pause. Da kom sjåførene også. Det er mange gode minner,

sier Anderson.

Det er Sunde Eiendom Holding som eier Hamnegata 35, der Kafé

Gimle har holdt til i 40 år.

– Gimle er en institusjon. For folk som vil ha husmannskost, god

gammeldags middag på bordet, så har dette vært stedet. Men skal
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man drive et sånt sted så må man stå på og være der og ha et

hjerte for kafeen. Nå skal i alle fall vi gjøre vårt for at det fortsatt

skal være kafédrift der, sier Torbjørn Sunde i Sunde Holding.

– Det er vel også en klausul som sier at det må være

serveringssted i bygget ...

– Ja, og det er naturlig også det. Her sluses det gjennom over 1,5

millioner passasjerer hvert år, med buss og hurtigbåt. Publikum

er jo der. Det skulle være godt levegrunnlag for en kafé, mener

Sunde. Han både tror og håper at kafeen vil bli startet opp igjen

om ikke så altfor lenge.

– Det har vært kafé i dette bygget siden det ble bygget. Vi skal

legge til rette for at det fortsatt skal være det, sier Sunde.

Jobbet for løsning
Tor Digernes er styreleder i selskapet Doors AS, som tidlig i 2010

overtok Kafé Gimle. Målet var å øke omsetningen, gjøre kafeen

mer moderne, men beholde den tradisjonelle husmannskosten.

Kafélokalene ble pusset opp med både nytt kjøkken, nytt toalett

og terasse. Kaffemaskinen kom i hus, mer à la carte, en

barnemeny og flere kaker. Men så gikk det ikke lenger.

– Målet var å bevare kafeen som den mattradisjonsbedriften den

har vært. Siden slutten av januar har vi jobbet med å finne

løsninger for gjeldssanering. Det var for mye kreditorgjeld i

selskapet, sier Digernes. Nå er det advokatmat. Selskapet er levert

skifteretten for konkurs.

I dag ligger Kafé Gimles skjebne i hendene på bostyrer Bjørn Ketil

Myrset.

Advokatmat
– Gimle? Ja, vi sitter faktisk og snakker om det nå, sier Myrset da

Budstikka ringer.

– Vi vil prøve å få det i gang igjen. Så fort som mulig. Vi har folk

som er interessert i å drive der. Nå skal det averteres til salgs,

enten som ferdig konsept eller så blir det slaktet. Håpet er at

noen vil drive, legger han til. Kreditorene er bank, huseier og

leverandører.

– Gjelda er på 1,5 millioner tilsammen, opplyser Myrset. Det skal

være flere interessenter på banen.

– Spørsmålet er jo bare om det er noen som er villige til å betale

såpass mye at panthaver aksepterer å selge, sier Myrset. Husleien

skal i dag være på 40.000 i måneden pluss fellesutgifter.

Mistet bordet sitt
På venterommet til bussjåførene, på trafikkterminalen i Molde

sakner de Gimle.

– Gimle har jo vært et slags samlingssted for bussjåfører. Vi hadde

eget bord, forteller Inge Gussiås. I dag er han pensjonist. Men han

har frekventert Gimle siden han begynte som bussjåfør for 36 år

siden.

– Det har jo blitt noen middager. Men ikke hver dag, da, sier han.
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– Men mange av de faste gjestene har forsvunnet. Før var det jo

kø langt ut i gangen på torsdagen når det var balldag. Slik var det

ikke på slutten, sier han. Etter hvert som bussene ruller inn på

busstasjonen blir det trangt om stolplassen på venterommet. De

fleste har en mening om Gimle. Også de som aldri har satt sine

bein der.

Hører til
– Det er jo snertent, da. Bare å stikke opp dit. Og vi sjåførene fikk

10 prosent avslag på maten, forteller Steinar Berget i Atlantic

Auto. Han er en av dem som har vært der.

– Trist, sier Inger Britt Stavik, sjåfør i Nettbuss. Hun har ikke vært

blant de faste på Gimle, men synes likevel det er synd at kafeen nå

er stengt.

– Det er jo en kafé som alltid har vært her. Det går ikke an å legge

ned en sånn tradisjon. Det eneste stedet i byen som serverer

skikkelig husmannskost, sier Stavik.

– Det er en busstasjon dette. Det er klart det må være kafé her.

Det er jo et samlingspunkt, mener bussjåførene.

Middag hver dag
Ola Lie har vært ekspeditør ved Trafikkterminalen i Molde i over

40 år. I dag er han pensjonist, men er innom en tur likevel.

– Det blir et stort savn for mange om Gimle forsvinner, mener

han.

Det mener frisør Erling Nystad i Romsdalsgata også. Han er godt

kjent med middagsmenyen på Gimle.

– Jeg har spist middag der hver bidige dag i mange år. Det er klart

jeg sakner det. Jeg har likt meg veldig godt der, sier Nystad. I

frisørstolen sitter Ove Gjendem og nikker. Han er ikke fast Gimle-

gjest, men mener like fullt at byen trenger den.

– Det er jo den eneste ordentlige kafeen i Molde. Når vi ikke orket

å lage middag hjemme, så var det jo dit vi gikk, sier han.

– Nå venter jeg bare på at den skal gjenåpnes, sier smiler Nystad.

Og kanskje er det en mulighet.

Tar gjerne utfordringen
Kirsti Iren Høgset fra Midsund sitter på trappa utenfor Kafé Gimle

og venter når vi kommer. Det har blitt noen tårer den siste uka.

Nå smiler hun om kapp med vårsola.

– Hvis jeg får muligheten, så starter jeg opp igjen, sier Høgset.

Hun har vært kjøkkensjef på Gimle de siste to åra. Hun er som

hun sier selvlært og opplært av Vanja Anderson, tidligere driver

på Gimle.

– Jeg er veldig glad i Gimle. Hjerte t mitt ligger der, sier hun. Det

var Høgset som sist fredag låste dørene på Kafé Gimle. Tyngst

syntes hun det var å fortelle det til kundene. At det var over.

– Men vi får se hva som skjer, sier hun.



Det folk vil ha. Og hvis Høgset får mulighet til å ta over den

tradisjonsrike kafeen ønsker hun å være både eier og driver.

– Jeg har fått det rådet at man bør det med et slikt sted. Jeg vil

drive det slik det var før. Det er det folk vil ha.

– Hva tror du folk forbinder med Kafé Gimle?

– Det må være kjøttkaker. Og potetball. Vanlig husmannskost.

Laget fra grunnen. Slik det har vært. Molde trenger et sted som

Gimle, sier Høgset.

Denne artikkelen sto på trykk i Romsdals Budstikke 16. april 2011.
Etter noen dager ble det startet opp ny drift på Gimle.
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Vil stramme inn mot
tigging
Rådmannen vil gi politiet mulighet til å si nei til tigging enkelte steder i byen. LES MER

En rå kjeller
Kim Roger Solli-Sæther (30) følger sitt
kjære Arsenal på "hjemmebane". LES MER

GALLERI: Fanatisk
opptatt av Arsenal
Se bildene fra en Arsenal-supporters liv.

LES MER

Næringslivet svært
godt fornøyd
Jubler for flere Oslo-avganger fra Årø.
LES MER
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– Mye å lære av MFK
I dag var det langrennsstjernene og MFK-
spillernes tur til å dele sine erfaringer på
Aker Achievements Camp i Molde.
LES MER

seks kamper
Kretsstyret har bestemt at spilleren som spyttet på dommer Roger Hagbø utestenges. LES MER
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