
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamle Kjolestua og Kaffistova er historie
15. juni 2015, kl. 11:50

Etter Kjolestubrannen forsvant for alltid en del av bybildet rundt torget. Se bildene
fra gamle Kaffistova og brannen i Kjolestua fram til riving av begge bygningene, og
slik det vil bli etter at kvartalet er gjenreist.
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Kaffistova strategisk plassert ved torget i Svolvær, og kort avstand til kai og rutebil.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Interiør på KAffistova fra 60-70 tallet med respateksbord og røstoler.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv

3/32

Interiør fra gamle Kaffistova for over 100 år siden.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Kjolestugården var opprinnelig bygd i jugendstil og ble først kalt Kaarbø-gården.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Kjolestua og KAffistova før brannen

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Den usynlige brannen ulmer i veggene, og brannvesenet er på plass.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Det tok langt tid før flammene var synlige 18. mars 2012

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Hele kjolestuagården gikk tapt i brannen.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Brannveggen mellom Kjolestua og KAffistova hindert brannen i å spre seg videre

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Brannmester Svein Christiansen ved branntomta da rivingen startet

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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den store bygården i jugendstil er blitt til en ruindunge

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv

12/32

Garasjeanlegget i mot sør ble lite brannsakdet og ble revet og fjernet først.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Bygget til Kaffistova sto igjen uskadd etter brannen.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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For å få til en helhetlig løsning ble Stova kjøpt for å rives.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Stova lå vegg i vegg med Bygården som har vært gjennom en omfattetende renovering både innvendig og utvendig.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Før rivingen av Stova kunne ta til måtte betongmaling fjernes

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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I dag rives bygg og materialene sortes i en rekke fraksjoner som enten går til gjenvinning, spesialavfall, restavfall osv

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Del for del blir hentet ut med den svære klypa

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Her blir en del av taket av metal revet løs

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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etasje for etasje spises bygningen opp

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Mens ytterveggen mot torget står som skjerm hentes deler ut av innvendig i huset

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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I tillegg til haugen med skrot som ligger bak gravemaskinen står den en rekke kontainere rundt tomta for ulike fraksjoner

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Det meste av Kaffistova er fjernet.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Bare fasaden i første etasje er tilbake

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Før helgen var det bare litt igjen av Kaffiostova.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Mandag 15. juni var hele Kaffistova revet.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Fortsatt plukket gravemaskinen ut små fraksjoner av ruinene som ble sortert.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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På veggen til Sentrumsgården er tudelig merker av den gamle fasaden etter Kaffistova.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv

29/32

Mur og betong blir knust for gjenvinning

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Et siste blikk på historien. I forgrunnen en kopi av den gamle Bykoisken til Lichtwarch og i bakgrunnen konturene av baksiden av
KAffistova tegnet av på veggen til nabobygningen, Bygården.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Når sentrumskvartalet blir gjenreist vil fasaden på hjørnet til Kjolestua bli sende slik ut (sammenlign med foto i denne billedserien)

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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Mot torget vil Nye Kjolestua bli seende slik ut.

Foto: Alle bilder Lofotposten arkiv
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