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Da jeg vokste opp i Mykland på begynnelsen av 1970-tallet var familiens
byturer en sjelden lørdag alltid et høydepunkt. Dette var før kjøpesentrenes
tid og det var mye folk i byen, så vi reiste tidlig av gårde og var som regel i
byen da butikkene åpnet klokka ni.

Jeg hadde alltid to hovedmål: Først en tur på Liland, hvor det ofte vanket
en Matchbox-bil. Så ble det gjerne ei pølse hos Gerda Øia til slutt, når far
og unger satt i bilen på Sanden og ventet på at mor skulle bli ferdig med de
siste innkjøpene. En bytur som hverken inneholdt Liland eller Gerda Øia
var å betrakte som mislykket, men det var heldigvis sjelden.

Det var som regel datteren Arnhild som stod i kiosken da vi var i byen
og jeg trodde lenge at det var hun som var Gerda. Men etter hvert skjønte
jeg hvem Gerda var og at hun var en institusjon i byen – fargerik, munter
og med et pågangsmot og forretningstalent av de sjeldne.

Barndom
Gerda ble født Aanonsen 28.mars 1912 og vokste opp på Roresanden i
Landvik, der hun var den tredje i en barneflokk på seks: John, Arne, Gerda,
Søren, Ester og Margoth Christina. Foreldrene var Johanne Margrethe og
Christen Aanonsen.

På den tiden lærte barna tidlig å arbeide. Gerda hjalp bl.a. foreldrene
med torvsalg, før hun begynte som tjenestepike hos skipsmegler Gerhard
Smith-Petersen og fru Bergithe. Gerhard var barn av Morten Smith-Petersen,
Grimstads store sønn, som var reder, verftseier, ordfører, stortingsr-
epresentant, stifter av Det Norske Veritas og mye mer.

Giftermål
Mens Gerda tjente hos Smith-Petersen traff hun Olaf Øia, en kjekk bussjåfør
fra Vegårshei som kjørte bussen mellom Arendal og Kristiansand. Døtrene
Arnhild og Solveig forteller at arbeidet kunne gå vel fort unna når hun
skulle treffe ham, og da kunne det vanke litt kjeft fra herskapet.

Gerda og Olaf giftet seg og i 1934 fikk de sønnen Kåre Arnt. Han
hadde cerebral parese og var pleietrengende hele sitt korte liv, kunne hverken
gå, sitte, snakke eller spise selv. Eldstedatteren Arnhild var tre år yngre,
men kan likevel huske ham. Det ble et stort savn etter ham, da han døde
bare sju år gammel.

Gerda Øias kiosk

Av Vidar Aas

Gerda i kjent positur.
Fra ukebladet Hjemmet,
nr 31/1978. Foto: Erik
Holand/Hjemmet.
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Olaf var sjåfør på Dampen i over 20 år og var en av
Aust-Agders beste skyttere, med en imponerende
premiesamling. Han ble etterhvert blind på høyre øye,
men begynte da å skyte links (sikte med venstre øye)
og ble like god som før.

I 1946 fikk de sitt tredje barn, datteren Solveig,
men lykken skulle dessverre bli kortvarig. Da Solveig
var fem år fikk Olaf kreft og døde 12. mars 1952, bare
45 år gammel, etter seks ukers sykdom. Det var et
hardt slag for Gerda og døtrene, spesielt Arnhild. Hun
var snart 15 år gammel, skulle konfirmeres og stod
faren svært nær.

Torvsalg
Da Olaf døde satt Gerda tilbake med eneforsørger-
ansvaret for to barn, uten jobb og med tre måneders
pensjon etter ham som det eneste å leve på. Hva nå?

Hun hadde noe erfaring med torvsalg, både fra
barndommen og som «vikar» for torvbøndene fra tid
til annen, og prøvde seg derfor med eggsalg på Torvet.
Det gikk bra, men da hun ville utvide salget til
appelsiner og annen frukt fikk hun av en eller annen
grunn ikke lov til å stå på Torvet lenger.

Da flyttet hun «butikken», en liten håndkjerre med
en appelsinkasse, til Kirkebakken. Der stod hun fra
morgen til kveld i all slags vær, mens Arnhild som regel
passet lille Solveig. Appelsiner måtte hun bestille helt
fra Kristiansand, da ingen i Arendal ville levere til
henne. Etter hvert flyttet hun til et lite portrom i Peder
Thomassons gate, men det gikk ikke lenge før hun
måtte bort derfra også. Hun bestemte seg da for å
investere i en kiosk.

Kiosken
1.mai 1954 åpnet Gerda den berømte kiosken med
«vingene» på Sanden.  Det er ikke få som har stått i kø
foran den for å kjøpe en varm og duftende wienerpølse
i brød med «begge deler». For det er først og fremst de
gode pølsene folk forbinder med Gerda Øia, selv om
hun også hadde andre kioskvarer.

Kiosken ble tegnet av arkitekt Einar Fiane etter
Gerdas anvisninger og ble bygget av snekker William
Johannessen hos byggmester Karl Rosén. Den hadde
et særpreget tak med omvendt møne, «vinger» og
glassvegger på tre sider.

At kiosken skulle få lov til å stå i byen var ingen
selvsagt ting. Kommunen likte hverken plasseringen

eller formen på kiosken. Hun fikk beskjed om å kappe
vingene før den skulle transporteres fra «Trelastlageret»
på Myrene der den ble bygget, men var sta og nektet.
Det endte med at kiosken fikk beholde sitt
karakteristiske utseende.

MyMyMyMyMye slite slite slite slite slit
I en reportasje i Agderposten i 1974, som også sto på
trykk i ukebladet Hjemmet i 1978, minnes Gerda det
tunge slitet de første årene etter at hun ble enke:

- I de første seks årene arbeidet jeg fra halv ni om morgenen
til klokken tolv om natten. Hver eneste dag. Fri hadde
jeg bare 1.juledag, 1.påskedag og 1.pinsedag. Når dagen
var slutt og jeg hadde ryddet, tok jeg, sånn i halv ett-
tiden apostlenes hester fatt og trasket hjem over
Strømbroen. Det tok en halvtimes tid. Bussen gikk jo ikke
lenger på den tiden, og drosje kunne jeg ikke se meg råd
til. For jeg sparte. Til bil. En bil hadde jeg så absolutt
bruk for og etter tre år hadde jeg en.

Men kiosken gikk bra. Etter hvert fikk hun råd til å ansette
folk, slik at hun fikk mer fritid. Hun må ha vært en god
arbeidsgiver, for mange ble lenge i jobben. De som var
der lengst var Åsta Øines, Ingrid Thygesen, Benny
Pedersen og Edith Olsen. Ikke å forglemme datteren
Arnhild Øya, som jobbet i kiosken i over 30 år.

Arnhild husker godt at det var mye slit i begyn-
nelsen, men mye gøy også: - Når det var Granerevy på
Saga, bar mamma og jeg hele gryter med pølser ut til
revygjengen.

De gode pølsene kom fra slakter Høgeli i Blødekjær.
Pølsebrødene ble levert av baker Pedersen i Vestregate.
Tore Pedersen forteller at det kunne gå med opptil
2000 pølsebrød på en helg om sommeren!

Gerda hadde sennep og ketchup på store spann og
smurte det på med en trespatel. Hun brukte den
samme spatelen i begge spann, så du fikk begge deler i
en sleng enten du ville eller ei. Og hun var raus. Hvis
hun syntes pølsa var for liten, slengte hun gjerne på ei
ekstra pølse.

Miljøarbeider
På en tid da det ikke fantes så mange fritidstilbud for
ungdom, ble kiosken et samlingspunkt. Men det var
lite bråk. Gerda var ungdommens venn og de hadde
respekt for henne: - Blir det litt bråk tar jeg bare en tur

Mesterskytteren Olaf Øia (1906-1952).
Bildet er utlånt av Arnhild Øya.

Gerda med sønnen Kåre Arnt, som bare ble 7 år
gammel. Bildet er utlånt av Arnhild Øya.

Annonse i Agderposten 4.juli 1953.

Annonse i Agderposten 21.desember 1953.

Annonse i Vestlandske Tidende 30.april 1954.

Tiden 4.mai 1954
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utenfor og snakker dem til rette og da går det så bra, så,
sa hun til Agderposten i 1974. Det hendte hun lot
dem kjøpe på krita, men de kom trofast tilbake med
penger.

Familiesamhold
Fordi Gerda jobbet så mye, var Arnhild og spesielt
Solveig ofte hos Gerdas søster Margoth og hennes
familie på Vessøya i Grimstad, der Margoth og
mannen Torleif forpaktet en liten gård. Gerdas nevø
Christen Y. Krosshøl har mange gode minner fra
barndommen på Vessøya:

- Når tante Gerda og kusiner kom på besøk vanket
det mye ukeblader, Donald og godteri fra kiosken.
Min mamma var samme kaliber i raushet og snillhet som
Gerda. Det at Gerda var eneforsørger og mye borte,
betydde nok at vår familie representerte forutsig-
barheten med pappa Torleif som staut mannsperson.  

Christen husker spesielt en gang da han var 6-7
år. Han, søsteren Torhild og Solveig fikk alle
armbåndsur til jul. Armbåndsuret, et fantastisk Revue
Sport ur, lå nederst på bunnen i en stor eske med
mye godteri og småleker.

Solveig husker også barndommen med glede:
- Mitt beste minne av min kjære mor er hvor kjærlig

og god hun var. Hun tok så godt hånd om Arnhild og
meg, hun levde for oss. Hele sommeren var jeg alltid hos
min kjære tante og onkel. Huset på Vessøya var like ved
sjøen og onkel Torleif hadde en veldig fin båt som vi ofte
var ute i. Tante Margot var en engel, en av de beste
mennesker på jord. Jeg var så glad i dem begge og barna
Torhild og Christen var som mine søsken. Jeg gikk også
på søndagsskole med dem i Grimstad frikirke. Det var
en fantastisk barndom!

Nytt giftermål
Da Solveig var 16 år, ville hun reise til New York med
en venninne og jobbe som barnepike en periode.
Gerda var skeptisk, men de skulle bo hos slektninger
av venninnen, så Solveig fikk til slutt lov til å reise.
Hun likte seg så godt i USA at hun ble der, traff en
mann, giftet seg og fikk to barn, Olaf og Kristi.

Gerda besøkte ofte Solveig i USA. På en av reisene
traff hun en kjekk svensk-amerikaner som het Oscar
Verner Olson. Han jobbet som super intendant ved
en av de store bygningene i New York. Det ble
kjærlighet ved første blikk. Mens Arnhild passet

kiosken hjemme, bodde de et halvt år sammen med Solveig i en leilighet i
Brooklyn, der Gerda jobbet på et aldershjem.

I 1970 giftet de seg. Oscar flyttet inn i huset på Hisøy og Gerda tok
navnet Gerda Øia Olson. Solveig sier:

- Arnhild og jeg var veldig glade for at mamma hadde møtt sånn en fin og
kjekk mann. Oscar var verdens beste – vi var så glade i ham!

Omflakkende tilværelse
Gerda ble ikke alltid så godt behandlet av kommune og handelsstand. Hun
fikk ikke lov til å stå på Torvet og kiosken ble flyttet rundt på Sanden et
titalls ganger, riktignok bare noen få meter flere av gangene. Det verste var
da rådmannen ville flytte henne bort til det bortgjemte området mellom
Sparebanken Sør og Karl S. Hanssen. Da protesterte hun heftig mot «å bli
forvist til Sibir», som hun sa. Politikerne hørte på henne og hun fikk bli der
hun var.

Det er vanskelig å forstå at en ung enke med to små barn skulle møte så mye
motbør, når hun bare forsøkte å skape et levebrød for sin lille familie. Men det
var en annen tid og mye av forklaringen kan ligge i nevøen Christens ord:

- Gerda var uredd, raus, sosial, snill og morsom. En miljøskaper, en fighter
og ei tøff dame med virkelig bein i nesa, som ikke var redd for å si fra til de høye
herrer.Vestlandske Tidende 29.april 1954.

Gerda Øias kiosk da den
var ganske nyåpnet.
Det må ha vært
ubehagelig med så mye
innsyn, så etter hvert ble
mesteparten dekket med
grønne plater. Inni
kiosken ser vi Edith
Edvardsen, en av flere
damer som jobbet for
Gerda i årenes løp. Bildet
er utlånt av Arnhild Øya.
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Det kan nok hende at enkelte følte seg utfordret. Kanskje var det også
en dose misunnelse over hva hun fikk til, som alenemor. Men folk flest
elsket Gerda og kiosken hennes. Hun hadde en egen evne til å komme godt
overens med folk og skape hygge og trivsel rundt seg, samtidig som hun
visste hva hun ville.

Unik popularitet
Da jeg la ut et bilde av Gerda Øia på Facebook-gruppa «Du vet at du er fra
Ændal når» fikk det 300 likes bare på et par timer. Det forteller litt om
hvilken status Gerda fortsatt har i Arendal. Her er noen av kommentarene:

- Min barndoms drøm. Ikke mange hadde penger til slike innkjøp. Men. På
lørdag. En gang i blant. For en lykke! Husker mamma sa: Hun sparer til barnas
utdanning. Det var vårt lille tilskudd.

- Verdens beste pølser! Ketsjupen var supergod og helt spesiell. Ho smurte det
på med trepinne fra ei krukke og da fulgte det alltid
litt sennep med ketsjupen, den var gørrgod.

- Kunne man kjøpe seg en pølse hos henne var
det himmel på jord, men så var det å ha penger til å
komme seg hjem til Fevik…

- Som billettør på ringruta og Strømmen-ruta
på 50-tallet, 30 øre rundt og 40 øre til Strømmen,
var pausen hos Gerda en kjærkommen avveksling.

- Hadde reklame for ho på russebilen: «Har du
problemer i køya, kjøp pølser hos Øya»

- Ho var ei sabla grei nabo. Tjente ofte noen
kroner da jeg rullet opp håret hennes.

- Ja, Gerda var dama si det, alltid smilende.
- Og når ho spurte mannfolka om de ville gifte

seg med dattera, så skulle de få halve kiosken!

Kiosken nedlegges
Gerda pensjonerte seg da hun fylte 70 år i 1982. Datteren Arnhild ville
ikke overta driften, så Gerda leide ut kiosken. Den ble drevet av andre,
blant annet Olav Beisland, og Arnhild fortsatte som vanlig ansatt. Siste
driver var Lars Erik Ødegården. Han måtte stenge kiosken i 1992. Da
krevde kommunen den fjernet, angivelig fordi den var skjemmende og
opptok parkeringsplasser.

Året etter solgte Arnhild både barndomshjemmet og kiosken og flyttet
i leilighet på Hisøy. Kiosken havnet først på et båtopplag på Helle. Der var
det tanker om kioskdrift, men dette
ble ikke noe av. Kiosken ble derfor
solgt videre og havnet på Trollnes ved
Saltrød, der eieren av en dyrebutikk
brukte den til oppdrett av eksotiske
fugler. Kiosken står fortsatt på
Trollnes og fungerer nå som lagerbod.
Der slutter historien om Gerda Øias
kiosk, men minnene om ei folkekjær
dame vil leve lenge ennå!

Kilder
Arnhild Øya, Solveig Urban, Christen
Y. Krosshøl, John William Johannessen,
Kathe Nilsen, Tore Beisland, Lars Erik
Ødegården, Stein Wesstøl, Trond Sigurd
Vik, Agderposten, Tiden, Vestlandske
Tidende, Facebook.

Dette postkortet fra ca
1960 viser en av de

første plasseringene til
Gerdas kiosk, omtrent der

østre bakkant av kultur-
huset er nå. Kortet er

utlånt av Kjell Aaberg.

Bilde fra Agderposten 11.
september 1974, utlånt
av Arnhild Øya:
- Gerda Øia var i går på
flyttefot med kiosken sin
igjen. Denne gang dreide
det seg riktignok bare
om noen meter, og det
hele gikk raskt og
smertefritt takket være
Transportservices
kraftige truck. Årsaken til
flyttesjauen er at den
gamle trebygningen på
baksiden skal rives.

Gerda og Oscar fikk 18
gode sammen på Hisøy.

Oscar døde 82 år gammel
i 1988. Bare fem

måneder senere, 24.april
1989, døde Gerda også,
77 år gammel. Bildet er
utlånt av Solveig Urban.

Døtrene Solveig Urban
og Arnhild Øya foran
Gerdas kiosk på Trollnes i
juli 2017.
Foto: Vidar Aas.


