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Bykiosken i Svolvær

Bykiosken på 1950-tallet. Kiosken ble
startet 1913 av Reidar Gabrielsen. Senere P.J. Rødsand. I1925 overtok Ragna Lichtwarck over og familien drev
den fram til den ble solgt på slutten av
60-tallet til Nordli, som jobbet i politiet.
Han benyttet den hjemme som redskapsbod i Nybyen, inntil den brant.
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Tre av ildsjelene Kenneth Hansen, Håkon Gjertsen og Viggo Berg som har gjenskapt Bykoisken. Atle Petersen, Rune Green og Terje Abrahamsen er resten av dugnadsgjengen.

Gammel nostalgi blir som ny
På 50-tallet hadde
Svolvær svært
mange kiosker. Den
mest kjente var kanskje Bykiosken.
Gullik Maas Pedersen

sier Bjørn Kenneth.
Ildsjelene har også planer om å
presentere kioskens historie, sammen med historien til det mangfoldet av kiosker som var i sentrum av
byen for 50 - 60 år siden.
På og rundt torget var det flere
kiosker med hver sin spesialitet.
Bykiosken til Lichtwarch med aviser, bøker, ukeblad, papir, tobakk

og sjokolade. Kiosken til Sundberg
med de beste «flaggsukkertøyene».
Pølsekioskene til Ingeborg Paache
og Betty Andreassen. Avisutsalget
og Sedolfsen med sitt breie utvalg
av tobakk. Ape-Sundberg med en
levende ape i band. Språkmektige
Aud Figenscau og helt på kaikanten
Arne Smedvik med varme pølser,
rekling og morosaker. Noen fler?

gmp@lofotposten.no

I 2008 startet en innsamling for å
gjenskape Bykiosken. Ildsjelene
bak var Håkon Gjertsen, Bjørn
Kenneth Hansen, Viggo Berg, Atle
Petersen, Rune Green og Terje
Abrahamsen. Nå er kiosken ferdig
snekret. Det løkformede taket er
produsert dekket med kobberplater. Nå venter man på at det skal
bygges ett fundament på torget der
kiosken igjen skal få sin plass.
Driften av kiosken er foreløpig
ikke helt klarlagt, men dugnadsgjengen har ulike innfallsvinkler.
– Lag og foreninger skal kunne
bruke den til loddsalg og informasjon. Arrangører av Trollfjordturer
kan eventuelt leie den. Inntektene
vil gå til forsikring og vedlikehold,

Kobbertaket er en kopi av det taket Bykiosken var utstyrt med i sin tid.

Ildsjeler har gjenskapt Bykoisken i Svolvær som igjen får plass på torget i
løpet av neste år.

