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Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Samtidigt understryker detta paradoxen, med kiosken 
som symbol för en plats med gemenskap och stark 
nostalgikänsla, som man delar med sig av på dagens 
virtuella gemensamhetsarena, nätet. Samma nät som 
kanske är en del av den utveckling som gör att kiosk-
erna minskat kraftigt i antal, eftersom man inte ger sig 
ut och träffas utan möts över nätet. ”Ett äldre par här 
hade länge skött en kiosk. Den lades ner förra året. Är 
nu en pizzeria. Jag behövde bara gå en liten bit för att 
hämta mina paket eller köpa lite choklad. Nu hamnar 
paketen på en mack långt bort. Min gubbe hämtar när 
han kör förbi men hur blir det sedan?”

En genomgång av detta slag borde kanske gjorts för tio 
eller tjugo år sedan. Mellan 1991 och 2014 minskade 
antalet byggnader som enligt lantmäteriet klassificeras 
som kiosker med ungefär två femtedelar. Vägar har lagts 

Vart tar alla kiosker vägen?

”Min kiosk från barndomen låg vid stationen. 
Där drog man sina första bloss och träffades 
först med cykelgänget som sedan blev moppe-
gänget. Nu finns varken kiosk eller station 
kvar. Bara minnen”

Så kan det se ut i ett kommentarsfält när man idag 
disku terar kioskminnen på nätet. Kiosken som en själv-
klar samlingspunkt är inte så självklar längre. Kanske 
är det mer ett uttryck för nostalgi och för en längtan 
tillbaka? ”Dit cyklade man ofta och köpte godis eller 
någon dricka eller bara för att 'hänga', ett ord som vis-
serligen inte fanns då.” ”Det var ortens samlingsställe. 
Kände man sig ensam var det bara att åka dit för där 
fanns alltid någon att prata med.” 

Foto Lisa K Larsson, Bohusläns museum.
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om, våra konsumtionsvanor har ändrats, likaså vad vi 
gör på fritiden, och kundunderlaget sviktar. Under ar-
betet med denna skrift blev det påtagligt hur många 
kiosker som nu kämpar för att få lönsamhet, stänger, 
startar om, och kanske klarar sig med förändrat sorti-
ment, eller stänger igen. 

Men många kiosker lever vidare, som välbesökta bad-
platskiosker, gatukök, minibutiker eller glasskiosker. De 
fyller fortfarande ett behov när vi snabbt vill komma åt 
en tidning, ett snabbt lunchmål eller en glass. Den öka-
de internethandeln kräver dessutom fler utlämningsstäl-
len för paket, och många är också ATG-ombud.

Tidningskiosken vid Uddevalla hamnbanestation 1938. Foto David Almqvist, Bohusläns museums arkiv.
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I en intervju med Radio Skaraborg säger en kioskägare 
i Kinna, att hon upplever att fler börjat efterfråga tradi-
tionella kiosker. ”Det är många kunder, främst turister, 
som säger 'Åh, vad roligt en riktig kiosk!'”

Om denna skrift
I denna skrift vill vi komma bortom nostalgin, och ge 
en bild av vilka olika typer eller kategorier av kiosker 
vi har, och hur dessa kategoriers respektive historik ser 
ut. Ett antal utvalda exempel inom Västra Götalands 
län får belysa dessa kate gorier. Kategoriindelningen ska 
ses som ett sätt att sortera materialet, det finns oftast 
inga skarpa gränser mellan dem, och dessutom finns 
en utveckling över tid som gör bilden än mer komplex.

En frågeställning har varit: Ska man lägga fokus på 
verksamheten, eller på själva kioskbyggnaderna? I detta 
arbete ligger fokus på kioskbyggnaderna, gärna dem 
med lång historia. Det finns också verksamheter med 
lång kontinuitet, men där kioskbyggnaden inte är så 

gammal. Ett sådant exempel är klassiska Oves gatukök 
i Sävedalen, ett välkänt ställe som varit igång sedan 
1950-talet, först i en kioskvagn, sedan i en begagnad 
pressbyråkiosk följt av ett gatukök från 1970-talet, som 
ersattes av en helt ny byggnad 2006.

Vi har också strävat efter en geografisk spridning över 
hela länet, därför åter finns inte alla de kiosker i Göte-
borg som annars lätt hade kunnat fylla en skrift som 
denna: Lasse på Heden, Lyktan i Kortedala, Jonsborgs 
på Avenyn, Vasagrillen, Flygande korven… 

Avsikten är att det urval kiosker som här presenteras 
ska vara en exempelsamling, som kan fungera som väg-
ledning för förståelsen av också andra kiosker inom 
de beskrivna kategorierna. Givetvis finns det många 
fler exempel än de som presenteras här, det har inte 
varit möjligt att göra en heltäckande inventering av hela 
Västr a Götalands län. Och dessutom: Alla har väl också 
sin speciella favoritkiosk?

Foto Tomas Brandt, Bohusläns museum.
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Den svenska kiosken; 
igår - idag - imorgon?
Under det sena 1800-talet började små kios-
ker dyka upp där folk samlades. Det var små 
försäljningsställen som stod i parker och inte 
minst på de otaliga konst- & industri- eller 
lantbruksutställningar av olika slag som vid 
den tiden blev allt vanligare. Oftast sålde man 
där mineralvatten, en och annan cigarr, kanske 
lite choklad, med tiden vykort, och biljetter till 
evenemangen. Gemensamt var att dessa kios-
ker oftast var mer eller mindre tillfälliga.

Svenska Pressbyrån
Eftersom Pressbyrån under lång tid har varit dominan-
ten bland svenska kioskbyggare, och i viss mån lett 
utvecklingen, kan det finnas anledning att titta närmare 
på företaget, med särskild tyngdpunkt på just kiosker-
na. Tidningsförsäljningen var en verksamhet som ännu 
vid sekelskiftet 1900 inte riktigt hade funnit sin form. 
Svenska Telegrambyrån fick på 1890-talet i uppdrag av 
SJ att sälja lösnummer av dagstidningar på tågen och 
på plattformar och i väntsalar på järnvägsstationerna. 
Kolportörer kallades sådana handlare. 

En av dessa handlare hette Nils Theodor Lindmark, en 
man som redovisade mycket goda siffror för tidnings-

Sommarkiosk och lotterikiosk i Forsvik sommaren 2016. Foto Thomas Carlquist.



9

försäljningen. Han arbetade vid sekelskiftet 1900 på 
Ångfärjestationen i Helsingborg, och fick snart i upp-
drag att organisera försäljningen vid järnvägsstationen 
och färjelägena i staden. Efter en kort tid visade han så 
gott resultat att han steg i graderna till inspektör i Tele-
grambyrån. Lindmark lyckades övertyga ledningen att, 
för att få ordning på försäljningen, måste man bygga en 
stationär kiosk som syntes bra och som folk lätt hittade 
till, särskilt när just under sommaren 1903 en Industri- 
& Konstutställning skulle gå av stapeln i Helsingborg, 
och mycket folk skulle komma resande till staden. 

Så kom det sig att en av landets första, om inte den all-
ra första, regelrätta tidningskiosken byggdes på Hamn-
torget i Helsingborg 1903, alldeles intill ryttarstatyn av 
Magnus Stenbock. Typen kom senare att kallas tornki-
osk, och sannolikt hade förebilden hämtats från Köpen-
hamn, där några snarlika nyligen hade byggts på Raad-
huspladsen och Kongens Nytorv. Kiosken var nära tio 
meter hög och syntes säkerligen på långt håll, men man 
kan undra vad utrymmet ovanför personalen användes 

till. Sådana kiosker lär också ha byggts i Göte borg och 
i Uddevalla.

Kiosken på Hamntorget i Helsingborg blev en stor fram-
gång, och snart fick Lindmark tillåtelse att bygga fler i 
staden. Han organiserade också tidningsförsäljningen 
på de lokala järnvägslinjerna med gott resultat. Kon-
ceptet visade sig vara mycket lyckat, och inom loppet 

Helsingborg fick både spårväg och kiosk till utställnings
sommaren 1903. Vykortsförlaga 1930tal, detalj. Telegrambyråns första tidningskiosk på Hamntorget  

i Helsingborg. Foto Pressbyrån.
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av några år hade verksamheten – tidningar levererades 
också fortfarande med droska och på cykel – vuxit så, 
att Telegrambyrån ansåg att distributionen kunde fort-
sätta som ett självständigt företag. 1906 var AB Svenska 
Pressbyrån född.

Kioskernas främsta konkurrensmedel var öppettiderna. 
Vanliga butikers öppethållande var strängt reglerat, 
medan kioskerna kunde ha öppet så länge de önskade. 
Redan 1910 hade Pressbyrån ett 40-tal kiosker på oli-
ka platser i landet. Sedan växte organisationen snabbt. 

1924 avtalade Pressbyrån med Stockholms Spårvägar 
om att bygga kiosker vid spårvagnshållplatserna. Det-
ta år fanns det 350 kiosker över hela landet, och året 
därpå över 400. 

Dessa kiosker stod på såväl stora som små järnvägs-
stationer, de fanns i otaliga varianter och kunde vara 
4-, 6- eller 8-kantiga för att slutligen landa på en enk-
lare rektangulär plantyp. Taken varierade samtidigt 
mellan kupoler, säteritak, tälttak eller pagodliknande 
med svängda takfall. Bland alla dessa fanns det en mo-
dell som Pressbyrån själv betecknade som sin ”urtyp”. 
Bristen på enhetlighet uppvägdes möjligen av att ki-
oskerna verkligen framträdde i stadsbilden. I mindre 
urbana miljöer var kioskerna normalt mycket enklare. 
Annat var det på de stora järnvägsstationerna – Ragnar 
Östberg ritade t ex en elegant och påkostad kiosk i rikt 
skulpterad ek för Sundsvall, möjligen också den som 
stod på Stockholms Centralstation.Pressbyråns ”urtyp”, här i Hässleholm. Foto Pressbyrån.

En annan variant av Pressbyråns ”tornkiosk” har 
överlevt i Mariestad och står nu i renoverat skick vid 
järnvägsstationen. Foto Thomas Carlquist.
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I slutet av 1940-talet hade Pressbyrån nära 900 kiosker, 
varav nästan hälften var knutna till Statens Järnvägar. I 
mitten av 1960-talet var det totala antalet över 1 300, 
men andelen kiosker på SJ:s område hade då minskat. 
Man hade sedan en tid strävat efter en mer enhetlig 
utformning av kioskerna för att nedbringa byggkost-
naderna. Samtidigt ville man i ledningen intressera 
landets arkitekter för den speciella byggnadstyp som 
kioskerna utgör. 

Detta resulterade i att man utlyste en pristävling i sam-
arbete med SAR och SIR 1965. Resultatet ledde inte 
direkt till någon nybyggnad, men man gladdes åt den 
fantasirikedom som lockades fram och ansåg att det 
fanns ”många positiva inslag, som man på olika sätt 
skulle komma att utnyttja”.

Ungefär vid samma tid började man emellertid kon-
statera att den manuella betjäningen med ökade löne-

kostnader var ganska dyrbar, och man började snegla 
mot ett system med självbetjäning. Detta ledde till att 
Pressbyråns första servicebutik med självbetjäning öpp-
nade 1968. Dessa regelrätta butiker kom under en peri-
od att kallas Pia Närköp (efter Pressbyråns Intressenter 
AB) och skulle på sikt medverka till att de ordinära 
fristående kioskerna successivt minskade i antal för att 
till slut försvinna. 

Affärstidslagen, som bland annat innebar att vanliga 
butiker inte fick ha öppet på kvällar och på helger, 
slopades vid årsskiftet 1971-72. Marknaden öppnades 
nu för konkurrerande närbutiker med långa öppettider, 
liksom för bensinstationer och tobaksaffärer med utökat 
sortiment. I takt med att de traditionella kioskerna inte 
längre var lönsamma, började de långsamt försvinna. 
Idag är praktiskt taget alla Pressbyråkiosker inrymda 
som en butik i en byggnad och liknar mer en närbutik 
i stil med konkurrenten 7-Eleven.

Pressbyråkiosk av standardtyp, 1960tal. Foto ICAförlaget. Hilma Lindblom med sin kiosk på Karl XII:s torg i 
Stockholm 1922. Foto Centrum för näringslivshistoria.
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Privata kiosker, egenföretagare
Men det var långt ifrån bara Pressbyrån som sålde tid-
ningar och godis. I parker, i gatukorsningar och folkpar-
ker etablerades privata kiosker, och inte sällan förestods 
dessa små handelsrörelser av kvinnor. Vanligen stod de 
på kommunal mark och man betalade arrende för plat-
sen. Ett exempel från 1920-talet var Hilma Lindbloms 
glass- och karamellkiosk på Karl XII:s torg i Stockholm, 
en elegant liten träbyggnad med tycke av sent 1800-tal. 
Bland lockelser som kanske Cidril och Kalmar Bon-
Bons erbjöd hon Eskimo Pie, som var en glass doppad 
i choklad.  

Äldre göteborgare minns kanske ”Ester i Brunnsparken”, 
en kiosk mitt i trafikvimlet precis där Östra Hamnga-
tan passerade Stora Hamnkanalen. Den byggdes 1944 
som den andra i ordningen och stod kvar till 1962. 
Ester Andersson bedrev här tidningsförsäljning efter att 
hon länge arbetat på samma plats tillsammans med sin 
mor. Ytterligare ett exempel på kvinnlig kioskinnehava-
re finns i Stranakiosken, som presenteras längre fram.

Den normala glass/korvkiosken i Skaraborg och annor-
städes under perioden närmast efter kriget var också 
jämförelsevis modest till formen. Axel Stillers glasskiosk 
på Stora Torget i Hjo representerade den vanliga svens-
ka korv- eller glasskiosken, ganska liten och trång och 
utvändigt klädd med fernissad karosseripanel. Sådana 
stod på vart och vartannat torg i Sverige, ibland på hjul, 
ibland mera stationärt på betongplintar.

I västra änden av Brunnsparken stod Ester 
Anderssons tidningskiosk under många 
år. Notera mängden av löpsedlar på 
lyktstolpen, och tidningsutköraren som 
just hoppat av sin plattform på lastbilen. 
Vid Hamnkanalen syns en telefonkiosk 
av pagodtyp och en värmestuga för 
droskkuskar. Båda försvann 1950. På 
refugen står vårens lotteribåt, en liten 
Electrolux campingbåt med aktersnurra. 
Bilden bör vara tagen våren 1946 eller 47. 
Vykort, detalj.

Axel Stillers glasskiosk på torget i Hjo omkring 1955. På 
sommaren sålde han glass, på vintern varm korv. Vykort, detalj.
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Telefonkiosker
Till de svenska kioskernas tidiga historia hör också te-
lefonkioskerna. Stockholm var i slutet av 1800-talet en 
av världens telefontätaste städer. Men det var inte alla 
som hade råd att ha en egen telefon. Man kunde gå till 
en butik och låna telefon mot betalning, eller till tele-
grafstationen och beställa ett samtal. År 1901 började 
Telegrafverket sätta upp särskilda telefonkiosker ”för att 
bereda allmänheten bekväm tillgång till verkets auto-
mater”. Dessa första kiosker ritades av linjeingenjören 
vid Telegrafverket Hjalmar P:son Celion och kom snart 
att kallas pagoder efter sin utformning med ett nedre 
parti som ett gallerverk av järn, därovan en delvis gla-

sad hytt av trä och ett tak täckt av något som kan ha varit 
zinkfjäll. I glasen var ordet ”Rikstelefon” inetsat. Det 
hela gav ett gediget och påkostat intryck. Konkurrenten 
Stockholms Telefon var inte sena att haka på, med egna 
snarlika kiosker. Pagodkioskerna byggdes i stort antal 
och fanns i hela landet. I Stockholm står bara tre av 
dessa första kiosker kvar idag. Där var de grönmålade, 
medan de västsvenska oftast tycks ha varit ljusblå. 

Från 1930-talet började de att ersättas av modernare 
och enklare konstruktioner, som på 1940-talet fann den 
form som har stått kvar ända in i modern tid. Först 1959 
kom den enhetliga orangea kulören som delvis fort-

Av Televerkets äldsta telefonkiosker finns inte många kvar. På Gamla Torget i Mariestad står en av de många replikor av 
pagodkioskerna som tillverkades på 1990talet. Foto Thomas Carlquist.
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farande förknippas med Televerket. Varianter fanns, på 
1940-talet togs i ett samarbete med Tele-Reklam fram 
en elegant glasad kiosk för Stockholm och Göteborg 
med plats för reklam. 

Med tiden blev telefonkioskerna allt enklare och ro-
bustare för att motstå den ökande vandalismen. Till 
slut bestod kiosken i sin sista utformning från 1980-ta-
let bara av tre härdglasväggar utan dörrar eller andra 
rörliga delar. Under en period på 1990-talet nytillver-
kades däremot den ursprungliga telefonkiosken efter 
originalritningarna under namnet ”Pagod Original” av 
A-Service Trä och Metall, ett företag som bildats som 
en avknoppning från Televerket. Dessa kiosker tillver-
kades i ganska stort antal och står fortfarande kvar på 
många platser.

Bensinstationer – servicekiosker
När bensinförsäljningen på 1910-talet flyttade ut från 
apoteken och lanthandeln uppstod behovet av en sär-
skild byggnad för personal och kassa. Ofta samman-
kopplades bensinhanteringen med en verkstad, men 
inte sällan byggdes i stället bara en liten service- el-
ler distributionskiosk med ett skärmtak på pelare över 
pumparna, inte olik samtidens tidningskiosker, bara 
något större. Med tiden utvidgades sortimentet med 
tändstift, oljor och allehanda tillbehör. På senare år har 
denna ”kiosk” utvecklats till en regelrätt livsmedels-
butik med en mindre del biltillbehör, och hanteringen 
har i vissa fall följdriktigt tagits över av utomstående 
närbutikskedjor. 

Bensinstation med 
servicekiosk, troligen från ca 
1930, tidigare i Falköping, nu 
i Odensberg utanför staden. 
Foto Thomas Carlquist.
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Bensinstationerna var en tacksam uppgift för tidens ar-
kitekter, som här liksom i industriarkitektur kunde ta 
ut svängarna och anamma nya arkitekturströmningar 
innan de användes i annan bebyggelse. Kanske till skill-
nad från tidningskioskerna fanns i servicestationerna ett 
intresse av att andas soliditet, framåtanda och teknisk/
mekanisk kompetens, vilket yttrade sig inte bara i en 
förtroendeingivande arkitektur, men också i uniformer, 
personalens uppträdande mm. 

Flera av tidens kända arkitekter som Erik Friberger, Fred 
Forbat och Wolter Gahn engagerades att lämna förslag 
till moderna bensinstationer. Samtidigt var det sannolikt 
vanligast att mera anonyma ingenjörer stod som upp-
hovsmän. Så t ex kunde man redan 1930-31 se sådana 
servicekiosker i utpräglad modernism, helt anpassad 
till funktionen. Med tiden övergavs den ganska strama 
funkisen, och under efterkrigstiden blommade fantasin 
formmässigt i stationer som Koppartrans i Elisedal och 
Shell på Djurgårdsplatsen, båda i Göteborg.

Kioskens glansperiod
Under efterkrigstiden fortsatte utvecklingen mot en mer 
eller mindre fantasifull och stundtals uppseendeväck-
ande kioskarkitektur. Några exempel i Västsverige är 
Barbros kiosk vid Folkparken i Uddevalla från 1950 
(”strutkiosken”), Lyktan i Kortedala i Göteborg och 
Claessons kiosk i Lyckhem i Vänersborg (som presente-
ras längre fram), båda från 1956. Av liknande kynne var 
Apotekarnes lilla blåvita glass- och läskedryckskiosk i 
Allén i Göteborg, helt fri från räta vinklar. Samma gäller 
den troligen samtida Centralkiosken i Borensberg, som 
idag finns kvar som glasskiosk invid Göta kanal. 

I det närbelägna Ljungsbro hade Cloetta haft en chok-
ladfabrik alltsedan 1900-talets första år. Företagsled-
ningen ansträngde sig tidigt för att samhället skulle bli 
en bra plats att arbeta och bo i. Här finns influenser 
från den engelska trädgårdsstaden, liksom från det som 
senare kom att kallas det svenska folkhemmet. ”Bo rätt 
på Cloetta sätt” blev en slags programförklaring och 
även en utställning och en serie studiecirklar i mitten 
av 1940-talet.  På Cloetta fanns också en särskild avdel-
ning för utformning av dels en stor del av bebyggelsen 
på orten, dels de egna chokladkioskerna. Företagets 
chefsarkitekt, Henry Fraenkel, ritade flera kioskmodel-
ler som sattes upp på olika platser i landet, företrädesvis 
i folkparker och på idrottsplatser, några med en stor 
takskylt som i neon meddelade varumärket. Bland de 
olika modellerna märks särskilt kiosken på Gröna Lund 
i Stockholm, som säkerligen lockade till sig många kun-
der bara genom sitt utseende. 

Centralkiosken i Borensberg, tidigare bl a busstation, idag 
glasskiosk. Foto Thomas Carlquist.
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En av Henry Fraenkels 
chokladkiosker stod på Gröna 
Lund i Stockholm. Cloetta, 
Ljungsbro.
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Till utställningen H55 i Helsingborg ritade arkitekten 
Carl-Axel Acking 1955 både paviljonger och mindre 
bok- och vykortskiosker, de senare i en lätt och luftig 
arkitektur med arv från 1930- och 40-talens perrong-
kiosker i Stockholms tunnelbana. Acking ritade senare 
också telefonkiosker för Televerket. Den formmässiga 
fantasin i kioskarkitekturen nådde inte oväntat sin topp 
under 1950-talet, för att sedan successivt lugna ner sig 
och under 60- och 70-talen domineras av relativt stra-
ma konstruktioner i glas och aluminium.

En av Mariestads absoluta stoltheter är Klings Glass, 
som i Skaraborg är mycket populär och erbjuder GB 
tuff konkurrens. Företagets paradkiosk står på Nya Tor-
get i just Mariestad, en modern high-techskapelse från 
1971 med fasader av rostfri plåt och glasmoduler från 
Lindshammars glasbruk. Den ersatte en luftig, helt gla-
sad och mindre föregångare från början av 1950-talet, 
inte olik Ackings H55-kiosker, och som precis som 
idag omgavs av stolar, bord och parasoller.

Bok och vykortskiosk på utställningen H55 i Helsingborg 1955. Foto Sune Sundahl, Arkitekturmuseet.
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Och sedan, då?
Hur ser det då ut för den svenska kioskens framtid? 
Regelrätta fristående tidningskiosker tycks vara på ut-
döende, utom möjligen i form av sommarkioskerna, 
som dock troligen mest överlever på glassförsäljning 
under en kort och intensiv period på sommaren. Äldre 
kioskinnehavare har ibland haft svårt att hitta någon 
yngre som tar över verksamheten. Några före detta tid-

ningskiosker har också konverterats till gatukök. Under 
2015 monterades i stort sett samtliga telefonkiosker ner 
i Sverige. Stölder, vandalisering och slutligen mobilte-
lefoner i var ficka gjorde dem dyra att underhålla och 
till slut överflödiga. Kvar tycks bara bli ett antal av de 
få överlevande pagodkioskerna från början av 1900-ta-
let, liksom deras betydligt vanligare sentida replikor 
från 1990-talet som precis som originalen nu renoveras 

Klings Glass på Nya Torget i Mariestad. Foto Thomas Carlquist
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(utan telefoner) för att stå kvar som pittoreska dekora-
tioner på de svenska torgen.

Det verkar som om de enda fristående kioskerna med 
något så när säker framtid är korvkioskerna, eller snara-
re gatuköken, med namn som Grillringen, Hjo-Grillen 
eller Gatukäket. Dessa upprätthåller också traditionen 
som lokal mötesplats. Men även dessa inrättningar får 
gång efter annan stryka på foten för annan exploate-
ring, och då har åtminstone i Skaraborg ägaren ofta valt 
att lägga ner verksamheten. Ett aktuellt sådant exempel 
är Mode grillen i Skövde, under många år en populär 
samlingsplats. 

En relativt ny företeelse på platser där mycket folk rör 
sig är i stället food trucks, som väl kan betecknas som 
en modern form av mobil kiosk som säljer allt från 
glass eller exotiskt kaffe till sallad och falafel på ar-
renderade platser på torg, i större parker och vid bad-
platser. Förhoppningsvis kan man ändå under lång tid 
framöver sommartid hitta en kiosk där man kan få en 
glass doppad i choklad, även om den inte längre har 
så spännande namn som Eskimo Pie.

Thomas Carlquist

Framtidens kiosker? Food Express Agency på torget i Halmstad, byggd på en Fordlastbil från 1941, och en i Cristina 
Fogarollis flotta av små smidiga espressobarer för parker, festivaler och badstränder. Foto Thomas Carlquist
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Olika kioskkategorier

Kiosker kan grovt sett delas in i några huvudka-
tegorier, baserat på deras funktion och utbud. 
De olika regelverk för livsmedelshantering, öp-
pettider, kiosktillstånd med mera som har fun-
nits, har medverkat till uppdelningen. Det finns 
inga helt skarpa gränser mellan kategorierna, 
det finns som alltid lika många undantag som 
det finns regler, men det är ett sätt att beskriva 
de olika varianter som finns och har funnits. 

Tidningskiosker
Kiosken med ett renodlat utbud av tidningar är en allt 
mer sällsynt företeelse idag. Pressbyrån tog tidigt den-
na roll i Sverige, men sedan slutet av 1960-talet och 
1970-talet är Pressbyråns försäljningsställen snarare 
minibutiker än kiosker. Den bevarade äldre Pressby-
råkoisken vid Mariestads station är ett exempel på den 
renodlade tidningskiosken.

 Foto Thomas Carlquist.

Foto Karl Heinz Hernried, Nordiska museets samlingar.
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Korvkiosker
Korvkiosken är en klassisk samlingspunkt, inte minst 
kvällstid, i både små och stora samhällen, som dock idag 
blir allt mer sällsynt. Grunden i sortimentet är naturligt-
vis varmkorven, men tillbehören är minst lika viktiga, 
framförallt moset. ”Gôtt mos” gav gott rykte. Gränsdrag-
ningen mellan en korvkiosk och ett gatu kök är idag svår 
att dra, men det finns en historisk utveckling som bland 
annat styrts av regelverk kring livsmedels hantering.

Enligt 1948 års regler fick man i en korvkiosk sälja 
varm korv, köttbullar, strömming och även kroppkakor. 
Däremot exempelvis inte glass och dricka. Då fick man 
anordna med två utrymmen bredvid varandra, som i 
exempelvis Särnmarks kiosk. 

Eftersom hamburgare inte uttryckligen var omnämnda i 
regelverket ansågs det olagligt att sälja hamburgare när 
man försökte introducera detta vid mitten av 1950-ta-
let. Nya regler kring korvkioskers utformning och be-
skaffenhet kom 1962. Veterinär- och Medicinalstyrel-
sen tillät då att man sålde ett bredare sortiment, med 
såväl drycker som till exempel pommes frites. Samtidigt 
ställdes högre hygienkrav. Vatten, avlopp och ventila-
tion skulle finnas, och ett skärmtak över luckan. Många 

Okänd fotograf. Foto insamlat av Bohusläns museum i 
samband med utställningen ”Får jag lov”.

Foto Lisa K Larsson, Bohusläns museum.



22

äldre kiosker ersattes nu med nybyggda. Mariaplans 
kiosk är ett exempel på detta.

Under 1980-talet gjorde momsregler som gynnade för-
säljning inomhus att man började bygga in eller bygga 
till serveringsutrymme, och många kiosker fick snarare 
karaktär av gatukök. 

Sprungen ur korvförsäljningen är gatukökskedjan 
Sibylla. ”Sibylla” är ursprungligen namnet på en varm-
korv från Oscar Lithell som lanserades 1932. Lithells 
sålde också korv själva från korvvagnar, och med ti-
den utvecklades rörelsen till självständiga gatukök, idag 
drivna enligt franchiseprincipen. 

Korvkioskernas historia finns ytterligare beskriven i 
boken Korv, mos och människor av Leif Eriksson. 

Turistkiosker
Det typiska är att man har öppet endast under som-
marhalvåret, och att kundkretsen främst är de som är 
ute och reser, men även de närboende drar nytta av 
kioskerna den tid de är öppna. Utbudet är fokuserat på 
glass, godis och dricka, men kan vara bredare än så, 
med kaffe, tidningar, turistinformation mm, och ibland 
även servering.

Glasskiosker
Glass har sålts från kiosker och kioskvagnar under lång 
tid, men har successivt allt mer blivit en del av sorti-
mentet i övriga kiosker.  Många glasskiosker har varit 
små, enkla och säsongsbetonade. Inte ovanligt är att 
de varit målade i sitt glassbolags färger. Klings kiosk i 
Mariestad får representera denna kategori.

Foto Wille Ängermark, Nordiska museets samlingar.
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Kiosker på bad-, idrotts- och evenemangsplatser
Badplatsernas kiosker är säsongsöppna och har of-
tast öppet under sommarlovstiderna. Glass, godis 
och drickor brukar finnas i sorimentet. Kiosken vid 
en idrottsplats eller inne i en idrottshall är öppen i 
samband med matcher och andra evenemang. Kios-
ken bemannas ofta med föräldrar och idrottsutövande 
ungdomar som en del i det ideella arbetet man ställer 
upp med för föreningen. Varmkorv, dricka, kaffe och 
godis är standardsortiment, men kan ofta vara utökat 
med hembakt som föräldrarna bidrar med. Även andra 
typer av anläggningar kan ha kiosker som är öppna 
endast då ett evenemang pågår.

Blomsterkiosker
Besökare till sjukhus och till begravningsplatser vill 
ofta köpa med sig blommor. Därför finns vid några av 
de stora anläggningarna också kiosker med blomster-
försäljning. 

De stilsäkra kioskerna
Den här kategorin innebär ett avsteg från indelningen 
efter försäljningstyp, och några kiosker har fått repre-
sentera de kiosker som i sin utformning uttrycker en stor 
självsäkerhet, och som kan ses som uttryck för dåtidens 
framtidstro. De kan vara arkitektritade, men måste inte 
vara det. Rent funktionsmässigt hör dessa kiosker dock 
hemma i någon av de övriga kategorierna som nämns 
ovan.

Bensinstationer
En kategori som bör nämnas i sammanhanget är 
bensin stationerna, tapparna, mackarna, med sitt inte 
sällan kioskliknande utbud, och vilka även de har haft 
en funktion som lokal samlingspunkt. De är dock re-
lativt väl beskrivna på annat håll, i böcker men också 
på nostalgi inriktade bloggar, webbsidor och facebook-
grupper, och kommer inte behandlas i denna skrift. 
Exempel på litteratur är Olle Wilsons avhandling Raffi
nerade rum: bensinstationer och precisionskultur i Sve
rige 1926–1956, med populärversionen Full tank – En 
bok om våra bensinstationer från SvenskEngelska Mi
neralolje AB till Preem.

Kiosk vid busshållplatsen i Jonsered.  
Fotograf okänd, Bohusläns museums samlingar.
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Tidningskiosker
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Tidningskiosk på en centralstation, sannolikt Göteborg. Foto Karl Heinz Hernried, Nordiska museets samlingar.
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Järnvägskiosken i Mariestad

På samma gång både anmärkningsvärd och 
oansenlig, står den där, den lilla spetsiga kios-
ken framför Mariestads järnvägsstation, lätt att 
gå förbi. Men en gång var den en nod i dåtidens 
informationsnätverk, långt före internet, det 
nätverk av informationsförmedlande tidning-
skiosker som Pressbyrån byggde upp i Sverige. 
De åttkantiga kioskerna var ett kännemärke för 
den första generationen av pressbyråkiosker, 
de fanns på flera orter, men mycket få återstår 
idag.

Järnvägen kom till Mariestad 1874, en smalspårig järn-
väg och ett stationshus av trä byggdes. Detta ersattes 
1908–1909 av det nuvarande större och pampigare sta-
tionshuset, byggdt i jugendstil. Redan några år efteråt 
dök den första pressbyråkiosken upp bredvid stationen, 
invid perrongen och med framsidan vänd mot tågen. 
Det var den första i en rad pressbyråkiosker i och invid 
Mariestads station.

Den första kiosken var åttkantig och med spetsigt tak. 
Många av den första generationen pressbyråkiosker 
var åttkantiga och med omsorgsfullt utformade spet-
siga tak, man ville de skulle påminna om orientaliska 
lusthus. Dessa kiosker återfanns på många olika orter, 
eftersom de byggdes efter samma ritningar. 

Den renoverade kiosken på sin nuvarande plats framför 
stationen. Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Redan efter några få år ersattes den första kiosken, oklart 
varför, med den kiosk som den här artikeln handlar om. 
Även denna andra kiosk var åttkantig och av en typ 
som fanns på flera olika orter. Förutom att den är något 
högre, har den också en mer utpräglad jugendarkitektur 
i sina detaljer. Årtalen när detta skedde är oklara, men 
den andra kiosken bör vara byggd före 1920.

Det är möjligt att bytet av kiosk på så kort tid hänger 
samman med att man från 1916 fick sälja inte bara 
tidningar och pappersvaror i kioskerna, utan också 
konfektyr och tobak. Detta innebar ett stort uppsving 
för kioskrörelsen, och möjligen var den andra kiosken 
rymligare invändigt för att kunna hantera den ökade 
försäljningen detta innebar.

Ett vykort poststämplat 1926 är det äldsta fotot som visar kiosken på sin ursprungliga plats. En pojke står på tå för att nå 
upp till kioskluckan. Vykort, Thomas Carlquist vykortssamling.
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Fem generationer Pressbyrå på samma plats
Nu är Pressbyrån sedan många år inrymd i stations-
huset. Detta arrangerades först genom att en fönster-
öppning i stationen öppnades upp, och en halvrund 
kiosktillbyggnad gjordes på södra gaveln. Även här är 
årtalen oklara, men det bör ha skett omkring 1940-talet. 
Försäljningen skedde genom en lucka, och ett rejält 

skärmtak skyddade kunderna mot regn. Denna tredje 
kiosk ersattes på 1960-talet av en fyrkantig kioskut-
byggnad på samma plats. Den revs i sin tur 2007, och 
den femte Pressbyrån i ordningen byggdes i stället som 
en minilivs, där man kan gå in och handla, helt inrymd 
inne i stationsbyggnaden.

Takets utformning var en av de viktiga detaljerna på de tidiga pressbyråkioskerna. Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Engagemanget räddade kiosken
Efter många år på annan plats var den gamla åttkanti-
ga kiosken i dåligt skick. Mariestads kommun var på 
väg att sälja den, och det är osäkert vilket öde den då 
hade gått till mötes. Men en engagerad snickare på 
kommunen lyckades ordna så att han kunde reparera 
den i stället, så att den skulle kunna blir kvar i Marie-
stad. Och så skedde. Med stort individuellt engage-
mang gjordes kiosken i ordning. Efter reparationen blev 
det dock diskussion om var den skulle placeras. Efter 
några år på baksidan av stationen ställdes den upp på 
nuvarande plats, på stationens framsida. I nuläget finns 
ingen verksamhet i kiosken. 

Kioskbyggnaden
Kiosken är som ett litet åttkantigt torn med spetsigt tak. 
Varannan sida har försäljningslucka (utom på baksi-
dan där dörren sitter), och varannan en fönsterruta. Det 
spetsiga taket är täckt med grön plåt och har ett kraftigt 
brätte som i viss mån också fungerar som regnskydd för 
den som står och handlar vid luckan. Ursprungligen 
fanns det fler snickeridetaljer kring takfoten, och taket 
var täckt med tegel. Kioskens träväggar är målade i ljust 
beige och beigegult. 

Kiosken representerar
Pressbyrån blev den organisation som framför andra 
byggde upp ett nationellt nätverk av nyhetsförmedlan-
de tidningskiosker, innan denna roll togs över av elek-
troniska media. Det är en av mycket få kvarvarande i 
landet av Pressbyråns första generation egna kiosker, 
och förmodligen den enda av sin typ bevarad. Det är 
mycket viktigt att den får finnas kvar.

Fakta
Byggår: Troligen 1910-talet.
Funktion: Tidnings- och konfektyrkiosk.
Nuläge: Ingen verksamhet.

Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Stranakiosken i 
Hälleviksstrand

”Strana” är det lokala namnet på Hälleviks-
strand. Därför kallas också kiosken i Hälle-
viksstrand för Stranakiosken. Idag heter den 
Hälleviksstrands Grill & Glasscafé. Tidigare 
har den också varit en pressbyråkiosk.

Kiosken vid Käringöfärjan
Längre tillbaka, innan biltrafiken tog över, lade ångbå-
tarna som gick mellan Göteborg och Gravarne (Kungs-
hamn) till vid ångbåtsbryggan flera gånger i veckan. 
Här gick också båten dagligen ut till Käringön, vilket 
den gjorde fram till 2013. Med buss kom man från 
Uddevalla eller Stenungsund. Därför var det också na-
turligt att det fanns både livsmedelsaffär och kiosk här. 
Idag har affären lagts ned och ersatts med en restau-
rang, men kiosken lever vidare.

Hälleviksstrand, troligen på 1940talet. Kiosken syns vid hamnplanen. Vykort i Bohusläns museums arkiv.
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Vägen ut till Hälleviksstrand gjordes klar 1927, och 
hamnplan vid ångbåtsbryggan blev då något trång för 
bussarna. Några år in på 1930-talet gjordes den stör-
re, ungefär samtidigt som också en ny ångbåtsbrygga 
byggdes. Ett tidigt foto från 1930-talet, innan hamnplan 
förstorades visar en mycket liten kiosk, men foton bara 
några år senare visar kiosken i sin nuvarande form, med 
det karaktäristiska taket. 

Kiosken ligger tätt utmed bergskanten. Den långsmala 
formen hänger samman med att det i ena ändan var 
kiosk, där man sålde konfektyrer, cigaretter och tid-
ningar, medan man i andra ändan, mot sjösidan sålde 
mjölk. Mjölk köptes lös i mjölkflaska av aluminium, 
som rymde 2–3 liter.

Kiosken idag, fotograferad en septemberdag när den inte är öppen. Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Bilden från 1940talet talar om hur det kunde se ut med ett besök vid traktens kiosk, kanske för att handla en tidning 
eller en glass eller bara komma hemifrån något och se lite folk. Kiosken var då också ombud för Pressbyrån, en naturlig 
etablering med tanke på läget invid ångbåtsbryggan, där också postbåten ut till Käringön gick. Inramat äldre fotografi i 
kiosken.
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Kiosken var under lång tid en pressbyråkiosk, men 
idag går det inte att driva en pressbyråkiosk i Hälle-
viksstrand. Man har breddat sortimentet för att få ett 
bättre kundunderlag. Dagens kunder bläddrar mellan 
nyheterna på mobiltelefonen medan de äter sin glass 
eller hamburgare.

Beskrivning
Kiosken är lång och smal, en anpassning till den mi-
nimala ytan mellan berget och hamnplan, och känns 
lätt igen med det valmade taket. Den är klädd med 
vitmålad, locklistförsedd masonit på framsidan och röd 
korrugerad plåt på baksidan mot berget. Ett trädäck har 
under senare år byggts längs långsidan och bildar en 
mindre uteservering på framsidan. 

Kiosken representerar
Detta är en representant för den tid då kiosken var en 
nyhetsförmedlande samlingspunkt i både större och 
mindre samhällen, då den var ett av de många ombud 
för Pressbyrån som fanns i landet. Den har dessutom 
en lång kontinuitet, med verksamhet sedan 1930-talet. 
Kiosken har mycket av sitt ursprungliga utseende beva-
rat. Den har ett miljöskapande och lokalhistoriskt värde 
genom sin placering i Hälleviksstrands hamn. 

Fakta
Byggår: Omkring mitten av 1930-talet.
Funktion: Glass, godis och tidningar samt grill- och 
glasscafé.
Nuläge: Öppet under sommarmånaderna. Foton Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Detta har förmodligen varit den största grup-
pen av kiosker, och den grupp som idag 
också framkallar mest nostalgi. Men antalet 
krymper, många av dem har stängts under de 
senaste decennierna, eller så har de blivit 
så ombyggda att de inte längre har mycket 
kvar av sitt utseende. De är inte längre den 
typ av lokal samlingspunkt som gör ”försälj-
ning genom lucka” så lönsam som det en 
gång var.

Korvkioser
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Foto Carl Larsson, Länsmuseet Gävleborgs samlingar.
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Korv kiosk

Ett kvarter från Mariaplan i stadsdelen Kungs-
ladugård i Göteborg ligger vad som för många 
göteborgare är själva sinnebilden för vad en 
kiosk skall vara. Denna klassiska korvkiosk 
är flitigt fotograferad, och skylten med stadens 
mest kända särskrivning är en självklar mötes-
plats i området. 

Det är en korvkiosk av klassiskt snitt som serverar bland 
annat varmkorv, burgare, mos och Pucko. Kiosken är så 
gott som oförändrad sedan den uppfördes på 1960-ta-
let, vilket idag hör idag ovanligheten. Många kiosker 
med lång historia har byggts om i takt med att verksam-
heten har växt eller förändrats, så att istället namnet och 
platsen får vittna om den längre historien. Korvkiosken i 
Kungsladugård ser däremot ut så som människor minns 
den från sin ungdom. Kanske är det därför den nått 
ikonstatus och flitigt figurerar i media av olika slag? 

En typisk korvkiosk
Kiosken är till utseendet karaktäristisk för de kiosker 
som uppfördes efter 1962. Det var året då det kom nya 
anvisningar för kioskhandel med livsmedel där man 
bland annat reglerade utrymme och ståhöjd. I anvis-
ningarna fastställdes också att kiosker skulle ha vatten 
och avlopp. Man rekommenderade även utskjutande 
tak för att undvika att personalen besvärades av sol. 

Spelningen med Bättre än Beatles i juni 2016, som en 
återupprepning av Beatles klassiska spelning 1969 på 
taket av skivbolaget Apples kontor i London. I maj 2018 
spelade ett annat band, Surrender Dorothy, på taket. Har 
man skapat en ny tradition? Foto Ulla Karlström, Bohusläns 
museum.

Motsatt sida: En korvkiosk är en korvkiosk. Det är inte så 
mycket mer som behöver sägas. Särskrivningen Korv Kiosk 
fanns även på den kiosk på Stigbergstorget som drevs av 
samma ägare. Foto Malin Clarke, Göteborgs stadsmuseum.
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Bygglovet till Mariaplans korvkiosk gavs 1965, några år 
efter de nya anvisningarna kom och efter att kioskens 
utformning godkänts av stadsveterinären. Att den i stort 
sett inte ändrats sen dess, är något som gör den här 
kiosken till en så god representant för sin tid. Det är en 
enkel byggnad på alla sätt, som ett koncentrat av ordet 
”kiosk” på några få kvadratmeter.

Skylten på taket väcker titt som tätt uppmärksamhet. 
Den ursprungliga tanken var att kiosken skulle ha en 
skylt med texten ”Varm korv”, i stället sattes skylten 
med den nu klassiska särskrivningen ”Korv kiosk” upp. 
Idag är det ett av kioskens verkliga signum. 

Beskrivning
Kioskens fasader består av gul lockpanel och ett flackt 
pulpettak med en mörkbrun träsarg. Takets utskjutande 
parti utgör skärmtak över luckan. Serveringen sker ge-
nom glasluckor på kioskens framsida och på baksidan 
finns personalingången. Kiosken har inga sittplatser att 
tillgå, men på dess bägge sidor finns hyllor och ut-

rustning för infravärme monterade där kunderna kan 
värma sig.

Kiosken representerar
Kiosken är en representant för de korvkiosker som 
uppfördes efter 1962, då det kom nya regler för livs-
medelshantering vilket påverkade kioskernas utseende. 
Kiosken återspeglar tydligt dessa utformningskrav som 
1962 års anvisningar fastslog. Det är också en av inte 
så många kvarvarande renodlade korvkiosker, som inte 
byggts till med inglasad uteservering etc. Den är förut-
om ett populärt matställe med historia kanske Kungs-
ladugårds mest välkända landmärke, och har med tiden 
blivit en symbol för stadsdelen. Korvkiosken har bland 
mycket annat agerat omslagsbild till en kokbok och 
taket har fungerat som scen för spelningar.

Fakta
Byggår: 1965.
Funktion: Korvkiosk.
Nuläge: Öppet året runt.

Foto ewabar0306.
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Foto Creative Commons CC0.
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Stigs kiosk i Folkesred

När ”Stig i kiosken” blev tvungen att stänga 
2017 blev det en stor nyhet i lokala media. Ef-
ter 63 år med kiosken blev det problematiskt 
med de olika tillstånd som krävs, och Stig fick 
slå igen kiosken.

Stigs kiosk kan sammanfattas i orden mötesplats, kiosk, 
lanthandel, och förmedlare av populärmusik under mer 
än ett halvt sekel. Den ligger vid Ulricehamnsvägen i 
Folkesred, sydväst om Ulricehamn. Omgivningen ut-
görs av villor, några spridda gårdar, åkrar och blandad 
skog. Tvärred med kyrka och skola ligger några hundra 
meter norr om Folkesred.

Stig skottar undan snö en dag i mars 2017. Foto Anton Blomgren, Västarvet.
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Kafé och jukebox
Om kioskens historia berättar Stig: Han och hans sex år 
äldre bror byggde den första kiosken i Folkesred 1954, 
en liten fyrkantig träbyggnad. 1956 köpte de en större 
tomt med ett bra läge invid landsvägen. Där byggde 
de upp sin nya större kiosk. Den byggdes av mursten, 
brodern murade och Stig blandade murbruk.

Det gick rätt bra redan från början. När de öppnade 
kiosken för dagen kunde där redan vara många ung-
domar på mopeder som väntade utanför. Troligen var 
det flipperspelen och jukeboxen som lockade. Det blev 
en mötesplats för hela bygden, inte bara för de unga 
mopedisterna. Bilismen/trafiken var då på uppgående. 
De hade också många cyklister som var på tur runt sjön 
Åsunden som kunder.

Kiosken sålde från början konfektyr, smågodis, glass, 
dricka och tobaksvaror. Senare kom kvällstidningar 
och chips. Frukt såldes en tid men det var svårt efter-
som hållbarheten inte var så lång. Däremot såldes 
inte varmkorv, då hade det behövts ytterligare lokaler 
efter som man inte fick sälja det från samma lucka. Inte 
heller livsmedel såldes, då hade det krävts andra till-
stånd – förutom kaffe i paket. Även glass räknades som 
livsmedel. 

Till vänster om kiosken ligger en ganska stor gräsmatta, 
en sluttning och ett antal belysningsstolpar. Här hade 
man lite trädgårdsmöbler sommartid för de cyklister 
som stannade till för en paus. ”Och så måste det ju se 
trevligt ut”, säger Stig. 

Tillbakagång men fortsatt drift
I början av 1990-talet minskade de flipperspelande 
ungdomarna. Hemdatorerna blev vanligare och spel-
automater var inte längre lika attraktiva. Stig drev kios-
ken vidare även efter pensioneringen, men fick så små-
ningom också problem med synen. Kontanter klarade 
Stig av men kortbetalning eller Swish gick inte. Till slut 
drogs kiosktillståndet in då han inte kunde se legitima-
tionen som krävdes vid försäljning av cigaretter. Stig 
överklagade och fick rätt, men beslutet kom för sent. 
Han hade då redan slutat med verksamheten. 

Handel genom luckan 1995 Foto Arne Hjortstam.
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Kioskbyggnaden
Den vänstra halvan av kiosken innehöll ett kafé där man 
möttes. Den gröna dörren leder in till ett litet kafé rum 
där några bord och stolar står. I ett av hörnen hänger 
även en gammal Jukebox från 1950-talet. Inredningen 
andas 1950–60-tal och verkar vara kvar sedan kios-

ken byggdes. Golvet är belagt med en korkimiterande 
plastmatta. Väggarna av gråmålad pärlspont pryds av en 
väggklocka och en spegel. I taket sitter masonitskivor 
som målats röda. Försäljningen skedde från den högra 
delen, som också hade en liten försäljningslucka in 
till kafét. 

Utseendet skvallrar direkt om att detta är en kiosk, av 
en lite större modell, och med karaktäristiskt pulpettak 
med överhäng över kioskluckan och entrédörren till 
kafédelen. Utsidan är putsad, målad i ljust grågrönt. 
Över kioskluckan hänger en rödvitrandig markis.

Utanför kioskluckan finns den klassiska utvändiga dis-
ken, av trä täckt av en plastmatta. Kioskluckorna är 
täckta av rutnätsmönstrat skyddsgaller. Fönstret till vän-
ster är också täckt av skyddsgaller. 

Kiosken representerar
En av de många kiosker som fått namn efter sin inne-
havare, och som fått en djup förankring i medvetandet 
i trakten. Den ger en god förståelse för den roll som ki-
osken hade, både lokalt i Tvärred med omgivning, men 
också som mötesplats och förmedlare av populärmusik 
med mera. Stigs kiosk i Tvärred är mycket välbevarad, 
både exteriört som interiört.

Fakta
Byggår: 1956.
Funktion: Kiosk och kafé.
Nuläget: 63 års verksamhet upphörde hösten 2017.

Jukeboxen i kioskens kafédel. Foto Anton Blomgren, 
Västarvet.
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Handel genom luckan 1995 Foto Arne Hjortstam.
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Särnmarks kiosk i Bollebygd

Särnmarkskiosken stängde för gott 1998, men 
minnet av kiosken som åtminstone lokalt ansågs 
ha ”Sveriges bästa mos” har levt vidare. När 
man i maj 2016 gjorde en tillfällig återöppning 
i nostal gins tecken, blev efterfrågan så stor att 
man fick öppna upp ytterligare en gång till sam-
ma höst. Mängder av besökare kom dit och Borås 
tidning beskrev kiosken som ”legendarisk”.

Hur var det då
Kiosken fick namn efter makarna Särnmarks, som drev 
kiosken fram till den stängdes. Ryktet om det vällagade 
moset visar hur viktigt det var för en korvkiosks rykte.

”Varje onsdag, lördag och söndag var man här och 
köpte korv, och brottades med myggen”. ”Det var all-
tid fullt, jättemycket bilar, och moppar, och cyklar”. Så 
berättar folk för som var med vid återöppningen för 
Borås Tidning. 

Kiosken med sina två försäljningsluckor: Korv i den högra (gula) delen, dricka och godis i den vänstra (gröna).  
Foto Christer Falk Produktion
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En informant som kontaktades vid inventeringen minns 
kiosken under 1960-talet. Då var det mycket folk som 
kom till korvkiosken och kön kunde vara upp till femtio 
meter. De sålde korv men även hemgjorda pannbiffar, 
men det var framför allt var potatismoset som var gre-
jen, det gjorde dom med eget smör.

Herr Särnmark serverade och fru Särnmark tog betalt. 
Moset lagades i bostadshusets källare och bars fram 
till kiosken av mannen med hjälp av ett ok. Fru Särn-
mark som stod i kiosken var omtalat snabb på att räk-
na. Det fanns de som brukade äta söndagsmiddag hos 
Särnmarks. När man var på dans på helgerna så kunde 
kvällarna avslutads med mat från Särnmarks kiosk. Då 
skickades ett mopedbud dit. 

Kiosken låg ursprungligen inne i samhället, och många 
undrade om den skulle överleva när den flyttades till 
nuvarande plats, men det gick bra och man behöll kun-
derna.

Kioskbyggnaden
Särnmarks kiosk ligger utmed väg 554 mellan Hin-
dås och Bollebygd, och är idag placerad inne på en 
villa tomt. Kioskens utsida är klädd med en brunmålad 
fjällpanel. Genom framsidans glasparti syns att kiosken 
har två rum. Bakom dem finns en mindre hall som nås 
via kioskens baksida. Rummen är funktionellt inredda 
med hänsyn till försäljningen av varmkorv. Det vänstra 
rummet (sett från framsidan) har ljusblå tapeter och det 
högra rummet har gula. Korvförsäljningen skedde från 

Lång kö till kiosken när man hade öppet en dag 2016.  
Foto Christer Falk Produktion

Full fart på korvförsöljningen! Foto Christer Falk Produktion
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De två försäljningsutrymmena indikerar att kiosken är 
byggd före år 1962, eftersom man då fortfarande var 
tvungen att ha skilda försäljningsutrymmen för korv och 
för glass.

den det högra rummet med de gula väggarna. Framför 
luckorna finns en smal bänkskiva. Kiosken har ett pul-
pettak täckt av vågig korrugerad plåt som inramas av 
smala vindskivor av vit plåt. Kiosken är även tillbyggd 
med ett växthus av mestadels småspröjsade fönster.

Klassisk: Ätpinnen för korv och mos. Foto Christer Falk 
Produktion

Varmhållningskärlet fyllt med korv i väntan på kunder.  
Foto Foto Christer Falk Produktion.

Den gamla prislistan finns kvar. Foto Foto Christer Falk 
Produktion.
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Kiosken representerar
Kiosken är en av de många kiosker som fått namn ef-
ter sin innehavare, och som fått en djup förankring i 
medvetandet i trakten. Den är också ett exempel på de 
kiosker som byggdes före 1962, med två skilda försälj-
ningsrum. Särnmarks kiosk är ett fint exempel på en 
landsbygdskiosk som spelade en viktig roll för bygden. 
Den har utgjort besöksmål för söndagsfirande familjer 
såväl som festande ungdomar och kan ses som ett ut-
tryck för en nöjeskultur som idag är mycket sällsynt. 

Fakta
Byggår: Osäkert, men troligen före 1962. På nuvarande 
plats sedan 1965.
Funktion: Korvkiosk.
Nuläge: Verksamheten upphörde 1998, men vid ett 
nostalgitillfälle 2016 serverades korv och mos.

AnnaLisa Särnmark i 
serveringstagen: ”En mos 
och en Pucko!” Foto 
Christer Falk Produktion.
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Målsryds kiosk och gatukök

Vid en vägkorsning i lilla Målsryd strax sydöst 
om Borås, granne med en stängd bensinmack 
och en nedlagd textilfabrik, ligger Målsryds 
kiosk och gatukök. Korsningen var en av knut-
punkterna i samhället, med en stor arbetsplats, 
järnvägsstation, bensinmack och kiosk. Idag 
har utvecklingen tagit en annan väg, men kios-
ken lever vidare.

Lösgodis och pizza
Det traditionella kioskutbudet med godis, tidningar etc. 
har kompletterats med att man sedan 2015 också är 
pizzeria, vilket tillsammans med läget mitt i samhället 
ändå gett kiosken förnyad dragningskraft. I samband 
med denna ändring av verksamheten har också den 
klassiska kioskfronten, med glasrutor och lucka att 
handla genom, ändrats så att man nu går in i kiosken 
när man handlar.

Sveriges minsta pizzeria? Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.



49

Kiosken byggdes 1946 av Greta och Lage Johansson 
som bodde i närheten. De drev också en taxirörelse. 
Emerik Nilsson, som hade en blomsteraffär inne i Bor-
ås, tog över 1956/57. Fönstret på sidan mot fabriken var 
skyltfönster för blommorna, som såldes här i kiosken 
ända in på 80-talet. Att Riksväg 27 lades om på 2004-
2005 blev dödsstöten för kiosken som kiosk, och man 
fick hitta nya vägar för att driva verksamheten vidare.

Beskrivning
Kiosken är liten, med fasader av gulmålad lockpanel, 
och vita knutar. Mitt fram en vit entrédörr, flankerad av 
två stora skyltfönster, och på baksidan en personaldörr. 
Taket täckt med svart korrugerad plåt. Nya skyltar på 
taket, bakom dessa syns mindre och rundare skyltar 
som kan vara de ursprungliga. 

Kiosken representerar
Denna kiosk är en representant för de kiosker som an-
passat sitt utbud efter tiden och som lyckats vara kvar.
Genom att byta fot från att vara den ”lokala kiosken” 
till att vara den ”lokala pizzerian och närbutiken” är 
kiosken nu en annan typ av lokal samlingspunkt. Kios-
ken är något förändrad, men den tidigare skylten finns 
troligtvis kvar bakom den nya och inga större tillbygg-
nader har heller uppförts. 

Fakta
Byggår: 1946.
Funktion: Glass, godis, tidningar och gatukök.
Nuläge: Öppet året runt. Fotografiet taget 1956 av Lennart Ringqvist och troligen den 

första eller sista bilden på en filmrulle som tagits emot  
i kiosken som förmedlade filmrullar för framkallning.  
Foto i Anders Ringqvists ägo.

Kiosken har öppet året runt. Foto Anton Blomgren, 
Västarvet.
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Kiosken på Hularedsvägen

Vid en mindre landsväg, en avstickare från 
väg 157 norr om Limmared i Sjuhäradsbygden, 
dyker denna ovanliga lilla kioskbyggnad upp 
inne på en villatomt. Det lilla samhället Hula-
reds tätbebyggelse i Tranemo kommuns norra 
del ligger på vardera sidan vägen. Kiosken är 
oansenlig men har varit viktig för det lilla sam-
hället.

Kiosken byggdes 1948–1949 av handlaren Gustav Ek. 
Till en början fungerade den som en konsumfilial och 
kiosk. Några år senare, 1951–1952, användes den som 
stationsbyggnad till en Gulfmack. 

Bostadshuset som ligger bredvid byggdes 1950 av då-
varande ägaren Gustav Ek och hans fru. Som på många 
mindre orter kombinerade man flera olika sysslor. I käl-
laren etablerade man till exempel en syfabrik. Huset 
såldes 1955, men bensinmacken fortsatte ett tag till. 
Det är dock osäkert när den stängdes. 

Här har varit både Konsumfilial, kiosk och bensinstation. Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum
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Kioskbyggnaden
Varför ska man uppmärksamma en stängd kiosk som 
står på en villatomt? Det säregna med denna kiosk är 
dock inte bara dess blandade historia, utan också fa-
saderna. De är klädda med något som, åtminstone på 
håll, trovärdigt imiterar tegel. Först på nära håll ser man 
att materialet är av samma typ som takpapp. Fönster 
och dörr finns bara på framsidan och de uppvisar tyd-
liga drag av funktionalism som ger hela byggnaden en 
tilltalande enkel framtoning. Vitmålade bjälkar bär upp 
det plåtbelagda pulpettaket.

Kiosken är mycket liten och saknar kioskluckor – så-
ledes verkar det som att försäljningen skett inomhus. 
Byggnaden används i nuläget som förråd. Inga spår av 
originalinredning kan ses. 

Kiosken representerar
Denna kiosk är ett tidigt exempel på den kombination 
av bensinförsäljning, närbutik och kiosk som långt se-
nare blev vanlig. Den visar också på det mångsyssleri 
som inte är ovanligt på mindre orter. I en liten ort som 
Hulared kan en byggnad som denna göra stor skillnad 
för det historiska sammanhanget. Den har dessutom ett 
ovanligt men på något sätt ändå tidstypiskt utseende 
med sin tegelimiterande fasad. 

Fakta
Byggår: 1948–49.
Funktion: Kiosk och konsumfilial, senare Gulfmack.
Nuläge: Privat förråd.

Överst: Kioskens läge inne på tomten. Foto Ulla Karlström, 
Bohusläns museum
Mitten:Närbild på den ovanliga fasadbeklädnaden av ett 
tegelimiterande takpappsmaterial. Foto Anton Blomgren, 
Västarvet.
Nederst: Foto Anton Blomgren, Västarvet.
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Turistkiosker
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Foto Arne Andersson, Bohusläns museums samlingar.
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Brostugan på Kålland

På 1940-talet var Brostugan traktens ”stora 
nöjes centrum”, som Nya Lidköpingstidningen 
skrev i en artikel 2016. På landsbygden eller 
i mindre tätorter eller samhällen, har kiosken 
ofta varit den stora samlingsplatsen. Brostugan 
var en sådan plats här på Kålland. 

I det omväxlande landskapet utmed landsvägen mot 
Läckö slott norr om Lidköping, precis vid Ulleredsbron 
över till Kållands ö, ligger Brostugan. Den är idag inte 
”kiosk” i den bemärkelsen att man handlar genom en 
lucka, men det har man gjort tidigare. Idag har man 
matservering och lever främst på mer långväga besö-
kare, dagsturister och sommarboende. 

Kiosken vid Ullersbron
År 1919 byggdes en smal träbro över sundet Ullereds-
bro, eller Ullersbron som man i dagligt tal säger. Den 
ersattes av den nuvarande bron i betong 1951. Eftersom 
platsen redan innan utgjort en genomfartsled mellan 
fastlandet och Kållandsö kan det antas att sundet varit 
livligt trafikerat sedan länge. Detta kan förklara Bro-
stugans placering.

Brostugan uppfördes på 1930-talet, men det fanns en 
föregångare, en mindre kioskbyggnad som låg på andra 
sidan vägen. Intill låg även ett pensionat som också 
hade servering. Brostugan har inte alltid fungerat som 

kaffestuga eller serveringslokal. Bland annat har den en 
tid fungerat som pryl- och retrobutik.

Brostugan på 1940-talet
Det dåvarande biträdet Stina Rask har i en tidnings-
artikel berättat om hur Brostugan och Ulleredsbro blev 
traktens självklara centrum. I början av 1940-talet drev 
Stina och hennes kompanjon kiosken under något år 
eftersom ägaren var inkallad. Stina berättar att det mest 
var ortens ungdomar och äldre som träffades vid kios-
ken, men också förbipasserande. De flesta kom cyklan-
des eftersom de under kriget var få som hade tillgång 
till bensin. 

Kiosken hade på denna tid en lucka. Där handlades 
det av kioskutbudet som bland annat bestod av godis, 
choklad och cigaretter. Man kunde också beställa kaffe. 
Till det fanns kakor eller enklare ostsmörgåsar. Inne i 
kiosken fanns det ett pelarbord i mitten och ytterligare 
bord och stolar i lokalen. Utanför fanns sittplatser eller 

Motsatt sida: Brostugan idag. Foto Ulla Karlström, 
Bohusläns museum.

Äldre foto på Brostugan. Foto Stina Rask
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berghällar att sitta på. Inne satt man mest vid dåligt 
väder eller på kvällarna. 

Beskrivning
Brostugan är en envåningsbyggnad med ett flackt sadel-
tak. Den står på tolv konformade pelare av armerad 
betong. Fasaden av stående fasspontpanel är målad i 
en ljust gul kulör, medan snickerier, fönster och dörr 
är mörkgröna. Fotografier från 1941 visar att fasaden 
då inte hade panel, utan någon form av målad skiv-
beklädnad, troligtvis masonit. 

Entréfasaden mot öster och vägen, liksom norr- och 
sydsidan, har stora fönsterytor med spröjs. Dessa stora 
fönster medverkar till att skapa Brostugans ljusa atmos-
fär. 

Flygfoto över sundet mellan Kålland och Kållandsö från söder 
där man ser läget invid vägen och bron. Foto i privat ägo.

Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Brostugan är invändigt helt öppen, bortsett från ett 
mindre pentry i ena hörnet. Interiören är ljust målad 
förutom väggen på motsatt sida entrén som har svart 
fondmålning och är prydd av fotografier och skrivna 
budskap. 

Kiosken representerar
En kiosk med lång kontinuitet, med verksamhet sedan 
1930-talet, om än med något avbrott. Brostugan har 
överlevt genom att anpassa verksamheten, men har 
fortfarande sin tydliga 1930–40-talskaraktär kvar. Den 
är en bra representant för den umgängeskultur som 

rådde här i området och på många andra platser innan 
senare decenniers nya sociala mönster tog vid. Den är 
välbevarad, de exteriöra förändringarna är så pass dis-
kreta eller att de inte märkvärt har förvanskat utseendet.

Fakta
Byggår: Troligen 1930-talet.
Funktion: Ursprungligen kafé och kiosk, senare fynd- 
och retrobutik, nu matservering med glass, kaffe och 
smårätter.
Nuläge: Öppet sommarmånaderna.

Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Källan Kiosk & Café

Husaby är känt för sin heliga källa, som plat-
sen för Olof Skötkonungs dop, för sin biskops-
borg,  för sin 1100-tals kyrka, och det är ock-
så många som går Kungsstigen genom Husaby. 
Men här ligger också Källan Kiosk & Café, inte 
lika känd men kanske väl så uppskattad.

Turistkiosken
Till kända besöksmål kommer också ett stort antal tu-
rister, som ska tillbringa en kort tid här innan man reser 
vidare till nästa stopp. Husaby är en sådan plats. När 
besökarna har tittat på kyrkan, källan och ruinen av 
den medeltida biskopsborgen vill man gärna handla 
lite glass och godis eller ta en kopp kaffe, innan man 
kliver på bussen eller sätter sig i bilen och far vidare.

Kiosken i Husaby fyller denna funktion mer än väl. 
I kiosken kan man också få svar på olika frågor, den 

Kiosken har en mycket enkel utformning. Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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fungerar som en liten turistbyrå med information om 
andra besöksmål i närheten.

Idag anordnas på allt fler riksbekanta besöksmål egna 
besökscentra, som på ett eller annat sätt ingår i själva 
besöksmålsanläggningen, med en mer påkostad arki-
tektonisk utformning. Dessa ersätter då ibland de kios-
ker som hittills funnits på platsen. Men här i Husaby är 
kiosken ännu kvar, i all sin anspråkslöshet.

Kioskbyggnaden
Källan Kiosk & Café är anspråkslös i sin utformning. 
Den ansluter till de typiska röda stugorna med vita knu-
tar och tegel på taket. Stora glasrutor på framsidan med 
lucka för försäljning i mitten. En tillbyggnad med flera 
toaletter har uppförts på kioskens bakre del, vilken är 
uppförd i samma stil som övriga byggnaden. 

Kiosken representerar
Det är i detta fallet inte kioskbyggnaden i sig som är 
märkvärdig. Däremot är dess lokalisering och själva 
platsen intressant. Den står strax intill S:t Sigrids Källa, 
hembygdsgården och Husaby kyrka med gott om par-
keringsytor för bussar alldeles bredvid. Kiosken ska ses 
som ett uttryck för den turist- och besökskultur som för-
utsätter bil eller buss, och där besöket oftast inte varar 
mer än en timma. På så vis har platsen mycket gemen-
samt med till exempel rastplatser längs större vägar. 

Fakta
Byggår: 1988.
Funktion: Glass, godis, tidningar och korv.
Nuläge: Öppet under sommarmånaderna.

Ritningen till kiosken, från 1988. Foto Anton Blomgren, 
Västarvet.

De tillbyggda toaletterna är uppförda i samma stil som 
kioskens. Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Glass har sålts från både kiosker och vagnar. 
Särskilda glasskiosker har funnits länge, 
ofta direkt kopplade till glasstillverkare, men 
vanligare är att glassförsäljningen ingår i det 
övriga kiosksortimentet.

Glasskiosker
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Fotograf okänd, (http://www.skarpnack.org/genomtiderna/boendet/) [Public domain], via Wikimedia Commons.
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Sedan 1950 har Klings tillverkat glass i Mariestad, 
och bara några år senare kunde man sälja glass från 
en egen kiosk på Nya Torget. Foto Ulla Karlström, 
Bohusläns museum.
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Klings glass i Mariestad

Klings glasskiosk på Nya torget i Mariestad är 
ännu en av de kiosker där nostalgi och känslan 
för det lokala gör kiosken till något mer än sig 
själv. Denna gången är det dock inte en korv-
kiosk, det som kanske allra mest appellerar till 
nostalgikänslorna, utan en glasskiosk.

Glass har sedan 1930-talet varit en självklar del i kiosk-
utbudet. Under sena 1800-talet börjar man i Sverige 
med gatuförsäljning av glass. Så småningom flyttar man 
över till glassvagnar och kiosker. Första glasskiosken i 
Sverige öppnades 1917. I USA uppfanns glasstruten 
1904, glasspinnen 1923, och glassmaskiner för mass-
tillverkning 1927. Något som gjorde glassförsäljningen 
mycket enklare. En annan avgörande fråga för glass-

Kiosken från 1971 fick en modern utformning med rostfri plåt och glas. Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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försäljningen var kyltekniken. Tidigare använde man 
kolsyreis, men på 1930-talet kom moderna glassfrysar. 
Sveriges första moderna glasstillverkning med pinn-
glass i pappersomslag startade 1935. Glassförsäljning-
en ökade sedan sakta, och tog riktig fart efter andra 
världskriget i USA och från mitten av 1950-talet även 
i Sverige.  

Klings glass i Mariestad
Det var just under 1950-talet som Harry Kling, kondi-
tor i Mariestad, började tillverka glass. Inledningsvis 
glasstårtor, som han sålde från packcykel på torget, men 
verksamheten utvecklades och snart sålde man glass 
från egen kiosk på torget i Mariestad. Klings glass kom 
att bli populär i Västsverige och såldes så småningom 
också på flera andra orter.

Kioskbyggnaden
Den nuvarande kiosken ritades av Mariestadsarkitekten 
Lennart Sundling 1970, och byggdes året därpå. Den 
ersatte den tidigare kiosken från 1950-talet. Den nya 
kiosken fick en betydligt mer modernistisk utformning. 
Av byggbeskrivningen framgår att ”tak, väggar, dörrar 
och alla synliga delar” skulle utföras av rostfri plåt och 
gavlarna kläs med ”Lindshammar glasmoduler, tjocklek 
cirka 30 millimeter”.

Kiosken var en av två, i stort sett likadana, i varsitt hörn 
på torgets sydsida: Nya Torggrillen i sydöstra hörnet, 
och Klings Glass i sydvästra hörnet. Torggrillen revs 
häromåret eftersom man inte hade råd att investera i 
fettavskiljare.Närbild på gavlarnas glasblock. Foto Ulla Karlström, 

Bohusläns museum.
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Kiosken är rektangulär, med försäljning genom lucka 
på framsidan, och med uteservering på själva torget. 
Förutom glass säljer man även kaffe.

Kiosken representerar
Glassen har länge varit en hörnpelare i kiosksorti-
mentet, och det har också länge funnits renodlade 
glass kiosker, vilka har haft högst varierande utseende. 
Klings glasskiosk är en väl bevarad representant för 

denna grupp. Den representerar även den grupp av 
mer medvetet formgivna kiosker, ofta arkitektritade, 
som beskrivs i det sista avsnittet.

Fakta
Byggår: 1971.
Funktion: Glasskiosk.
Nuläge: I drift.

Foto I99pema via Wikimedia Commons.
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Kiosker på bad-,  
idrotts- och  
evenemangsplatser
En blandning mellan säsongsöppna kiosker, 
och kiosker öppna endast vid evenemang 
och aktiviteter. Idrottsplatsernas kiosker kan 
vara allt från självständiga kioskbyggnader 
till en lucka i väggen på klubbhuset. Medan 
badplatsernas kiosker oftast har öppet under 
sommarlovstiderna, det vill säga mellan  mit-
ten av juni till mitten av augusti. 



67

Serveringskiosk i Munkedal på 1920talet. Eventuellt Munkedals folkpark. Foto Oscar Färdig, Bohusläns museums arkiv.

Kiosker på bad-,  
idrotts- och  
evenemangsplatser
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Kiosken vid  
badplatsen i Möttvik 
Kioskens funktion, placering och huvudsakliga 
utformning har varit desamma i över 80 år, och 
den är i och med det en av Göteborgs äldsta 
bevarade kiosker.  Ända sedan Näsets badför-
ening u.p.a. bildades 1934 har den stått på sin 
plats intill entrén till föreningens badplats i 
Möttvik. Här har badgäster i flera generationer 
visat sitt badkort och köpt godis och glass so-
liga dagar vid havet. 

Möttviks badplats ligger på Näset i sydvästra Göteborg, 
och är en av flera badplatser som anlades på Näseth-
alvön under 1920-, 30-, och 40-talen. Det första som 
möter en när man närmar sig badplatsen är den gula 
kioskbyggnaden på vänster sida om vägen. Tillsammans 
med anslagstavlan och grinden utgör den entré till den 
avgiftsbelagda badplatsen. 

Nästes Badförening u.p.a.
Kiosken uppfördes troligen 1934, samma år som Nä-
sets badförening u.p.a. bildades. Detta för att förhindra 
att tomter avstyckades längs strandområdet som redan 
innan användes som badstrand. Vid Möttvik anlade för-
eningen utöver kiosken också bryggor, dansbana och 
med tiden även en bastu. Tillsammans med badfören-
ingarna i Hammar, Rörvik och Stegelholmen anordna-
des sim undervisning. Även offentliga fester med dans 
hölls i Möttvik, då hade kiosken en viktig funktion att 
fylla. Kiosken arrenderades ut, och det låg på kiosk-
föreståndaren att även städa badplatsen och att hålla 

Kiosken är fortfarande öppen under sommarmånaderna, 
övrig tid är det igenbommat och tyst. Foto Kristian Jonsson, 
Göteborgs stadsmuseum.
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torrdassen i ordning samt att kontrollera att de som gick 
in hade badkort eller var medlemmar i föreningen. En 
inte alltid så populär uppgift. 1950 drevs kiosken av 
Greta Appelgren. Då byggdes en liten stuga med enkelt 
boende för arrendatorn alldeles intill kiosken. 

Giltigt badkort?
Möttvik drivs idag av föreningen på samma sätt som 
när den bildades. Kioskföreståndarens uppgift är fort-
farande, utöver att sälja godis och glass till badgäster-
na, att kontrollera att besökarna har giltiga badkort. Att 
kiosk en fortfarande är i drift på somrarna lyfts fram som 
en av anledningarna till varför man väljer att spendera 
varma sommardagar på badplatsen. 

På äldre bilder av Möttvik anar man att kiosken hade en 
annan färgsättning på fasaden, med knutar i en mörkare 
nyans än panelen. Trots vissa förändringar så ter sig 
kiosken i stort sett som den gjort sedan den uppfördes. 

Kioskbyggnaden
Den lilla kiosken ger ett relativt anspråkslöst intryck. 
Fasaderna har inga dekorativa inslag utan består av 
ljus gulmålad locklistpanel med vita knutar och vind-
skivor. Utöver luckan finns inga fönsteröppningar till 
byggnaden, och luckan är på alla sätt kioskens centrala 
punkt. Det är omöjligt att ta sig in på badplatsen utan 
att passera denna. Dörren på den södra långsidan är av 
modernare typ. På kioskens baksida finns en brunn med 
en manuell pump och en gräsbevuxen jordkällare som 
möjligen fungerat som lagringsutrymme för kioskens 
varor under dess tidiga år. 

Kiosken representerar
Kiosken är en god representant för gruppen badplats-
kiosker, varav flera har lång tradition. Trots vissa för-
ändringar är detta dessutom en av Göteborgs äldsta 
kiosker som dessutom fortfarande är i bruk med sin 
ursprungliga funktion och placering bevarad. Kiosken 
är en central del i hela badplatsanläggningen, och vik-
tig i förståelsen av vad detta är för typ av anläggning. 
Kioskbyggnaden är i huvudsak välbevarad, med endast 
mindre förändringar.

Fakta
Byggår: Troligen 1934.
Funktion: Badkiosk med glass, godis samt badkort.
Nuläge: Öppet under sommarmånaderna.

Husmorsgymnastik vid badplatsen i Möttvik en sommar på 
1950talet. Badplatsens kiosk skymtar i bakgrunden. Foto 
ägt av Ingemar Udd, ur Historien om Näsets Badförening 
UPA, av Näsets Badförening.
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Sjötofta IF:s kiosk 
I centrum av den lilla orten Sjötofta intill den 
nu oanvända järnvägen ligger Sjötofta IF:s 
fotbolls- och idrottsplats. I hörnet av idrotts-
platsen ligger föreningens kiosk. Den gör idag 
tjänst som en av landets många kiosker på 
idrottsplatserna, med försäljning under match-
erna. Föräldrar och ungdomar turas om att be-
manna dessa kiosker, där varmkorv, hembakat, 
läsk och godis hör till standardutbudet.

Denna något ovanliga plåtkiosk köptes på 1980-talet 
av Sjötofta If och flyttades hit. I samband med hemma-
matcher är den öppen, och då säljs hamburgare, korv 
med bröd, kaffe, och godis. Sjötoftas färger är gult och 
grönt, men kiosken målades i gult med vita knutar, för 
att passa ihop med klubbstugan intill. Innan dess var 
den röd och vit. Skyltglas ovanför fönstren har sliten 
text som skvallrar om ett liv innan den hamnade på 
idrottsplatsen, bland annat står det ”E.B.s Gatukök”. 
Kiosken stod tidigare mitt i Tranemo, på Storgatan 13, 
men var tvungen att flyttas eftersom en ny byggnad 
skulle uppföras på den platsen. 

Kiosken håller öppet när det är match. Foto Jonas Andersson, Sjötofta IF.
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En kiosk av plåt?
För att vara en kiosk på en idrottsplats har kiosken 
ett ovanligt utseende. Tittar man närmre ser man vad 
det är: den är byggd i plåt. Ett litet emblem talar om 
att den är tillverkad av June Kaross AB, ett företag i 
Jönköpingstrakten som egentligen tillverkade lastbils-
påbyggnader, bland annat butiksbussar åt KF, men som 
också tillverkade ett antal kiosker.

Beskrivning
Kiosken är närmast kvadratisk. Fasaderna är av gul-
målad plåt med detaljer som skvallrar om ursprunget på 
en karosserifabrik. Hörnen är rundade, den lilla kiosk-
luckan på huvudfasaden samt fönstren på sidorna har 
rundade hörn och glasen sitter monterade med kraftiga 
svarta gummilister, precis som i bilkarosser. På kioskens 
baksida finns en personaldörr i svart plåt och ett fönster 
med frostat glas.

Kiosken representerar
Kiosken i Sjötofta representerar två olika saker. Dels är 
den ett av många exempel på idrottsplatsernas kiosker. 
Den ger en förståelse för den fotbolls- och idrottskul-
tur som rått under 1900-talets andra hälft, för vilken 
”idrottskiosken” har betytt mycket. 

Dels är den också ett exempel på alla de varianter av 
korvkiosker som har funnits. Den är exteriört mycket 
välbevarad. Och har ett speciellt utseende som berättar 
om den speciella företeelse som handlar om att bus-
skarosstillverkaren June Kaross även lät bygga kiosker i 
plåt. Detta syns tydligt i kioskens utseende och detaljer. 

Fakta
Byggår: 1960-tal, hitflyttad under senare år.
Funktion: Korvkiosk från början.
Nuläget: Öppet vid Sjötofta Ifs hemmamatcher.

Skyltarna ovanför luckan skvallrar om tiden som gatukök i 
Tranemo. Foto Anton Blomgren, Västarvet.

Märket från June Kaross. Foto Anton Blomgren, Västarvet.
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Kiosken på  
scoutlägerplatsen i Kragenäs

Kiosken i skogsbrynet får liv när det samlas 
scouter till läger under några veckor varje som-
mar. Barnen och ungdomarna köar då för att 
köpa godis och glass, och kanske tandkrämen 
de glömde ta med hemifrån. Kragenäs läger-
plats i norra Bohuslän hör till Göteborgs scout-
distrikt, och hit kommer många ungdomar varje 
år från storstaden och dess kranskommuner.

Kiosken vid behov
Denna kiosk får representera en av alla de kiosker som 
tillhör en folkpark, en dansbana, en idrottsanläggning, 
campingplats eller som här en lägerplats, och som en-
dast är öppen när det är evenemang. Behovet av den 
typen av kiosker är stort för stunden då platsen fylls av 
människor som vill ha något att äta, dricka eller kanske 
läsa. Deras värde har mer med miljön och dess använd-
ning att göra än det arkitektoniska uttrycket, eftersom 
de oftast är mycket enkla i sin utformning. 

När det är scoutläger här öppnas kiosken upp, och stillheten byts mot liv och rörelse. Foto Ulla Karlström, Bohusläns 
museum.
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Beskrivning
Kioskbyggnaden är en enkel rektangulär byggnad, 
mycket anspråkslös i sin utformning. Två fönster på 
dess ena långsida utgör kiosklucka och där finns några 
trappsteg upp för att komma i nivå med disken. Ytter-
ligare fönster flankerar ingångsdörren på ena kortsidan. 

Kiosken representerar
Kiosken är relativt nyuppförd men får ändå exempli-
fiera en av de kiosker som tillhör en folkpark, en dans-
bana, en idrottsanläggning, campingplats, eller som här 
en lägerplats. 

Fakta
Byggår: Flyttad till platsen 2015.
Funktion: Glass, godis, dricka, samt viss utrustning.
Nuläge: Öppet under sommarens lägerveckor.

Kiosken på Kragenäs lever upp under några sommar-
veckor då hundratals, ja kanske tusentals, barn och 
ungdomar kommer till Kragenäs för sommarens läger. 
Då gör ungdomarna nya bekantskaper och återupplivar 
minnen från tidigare läger. De gör vad scouter gör och 
går till kiosken i skogsbrynet för att köpa glass. 

Kiosken är relativt nyuppförd, men här ska det tidigare 
ha funnits en annan kioskbyggnad. Förutom glass och 
godis har den också ett urval av det sortiment som nor-
malt återfinns på scoutrörelsens webbshop. Så länge 
som Kragenäs är en lägerplats kommer behovet för en 
kiosk att finnas. 

Kioskbyggnaden är mycket enkel i sin utformning, 
funktionen är det viktiga. Foto Ulla Karlström, Bohusläns 
museum.



Blomsterkiosker
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Foto Lisa K Larsson, Bohusläns museum.
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Blomsterkiosken vid  
Sankt Sigfrids griftegård
Blomsterkiosken liggen strax intill huvudentrén 
till Borås största begravningsplats. Det 30 hek-
tar stora området med landskapskaraktär som 
anses vara en av Sveriges vackraste begrav-
ningsplatser.

Landskapets kvalitéer togs tillvara och användes vid 
gestaltningen av den nya anläggningen, vilket gav den 
mycket av sin karaktär. Det kuperade landskaps partiet 

med bergknallar, kullar, en sjö och bäckar, träd i större 
och mindre dungar tillsammans med vindlande gångar 
och vägar skapar en spännande omväxlande begrav-
ningsplats och gör därmed att gravkvarteren har olika 
karaktärer.

Begravningsplatsen anlades på 1940-talet och ritades 
av dåvarande stadsarkitekten Harald Ericson efter en 
arkitekttävling. Den är stor, med tre sammanbyggda 
begravningskapell i sydöst och en expedition med eko-
nomibyggnader i nordost. Kiosken ligger mitt emellan 
dessa, invid vägen som går förbi. Blomsterkiosken 

Blomsterkiosken vid S:t Sigfrids griftegård med sin enkla modernistiska utformning. Foto Ulla Karlström, Bohusläns 
museum.
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rita des också den av Harald Ericson, men först något 
senare.

Blomsterkiosk och vänthall
En busshållplats ligger alldeles intill och byggnaden är 
tänkt att också kunna användas som vänthall. Ritningen 
som är daterad 1955 visar byggnaden som den ser ut 
idag, 2018. Exteriören har förändrats mycket litet, en 
dörr är borttagen och en annan igensatt samt en till-
byggnad på baksidan. 

Kiosken representerar
Kiosken har trots smärre förändringar behållit mycket 
av sin karaktär och är fortfarande i bruk. Placeringen 
utanför kyrkogården är ett exempel på ett fenomen som 
förekommer vid flera större kyrkogårdar där blomster-
försäljning bedrevs i anslutning till entréerna.Kiosken 
representerar de kiosker som svarar mot helt andra be-
hov än det annars vanliga när det gäller kiosker: att 
uttrycka sin sorg och saknad, eller medkänsla, genom 
blommor till begravningar eller gravar. 

Kiosken ritades av en av de arkitekter som haft störst 
inflytande på bebyggelseutvecklingen i Borås, och har 
tydliga arkitektoniska kvalitéer. Det ligger i formspråk 
och materialval, men även i det sammanhang den har 
med begravningsplatsen och dess roll för framväxten 
av efterkrigstidens Borås.

Fakta
Byggår: 1955.
Funktion: Blomsterkiosk och vänthall.
Nuläge: Öppen någon dag i veckan.

Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.

Ritningarna till kiosken från 1955. Foto Karin Lundberg, 
Västarvet
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Blomsterkioskerna  
vid Västra Kyrkogården
När man närmar sig Västra kyrkogården, längs 
Mariagatan och Sannaplan i stadsdelen San-
darna i Göteborg, är det blomsterkioskerna 
man först ser. De två pistagegröna blomsterki-
oskerna ligger utanför kyrkogårdens huvuden-
tré, strategiskt placerade för besökarna. På 
blomsterborden mellan kioskerna visas kran-
sar och säsongsblommor. 

Kyrkogården och kioskerna
Blomsterkioskerna har legat här sedan 1929 då de upp-
fördes. Västra kyrkogården anlades redan 1888 och het-
te då Sanda kyrkogård. Den utvidgades 1901, då också 
dess lindalléer planterades. 

Från början var det två separata blomsterhandlare 
i kiosk erna. P-O Kristianssons blomsterhandel i den 
ena, och J Kristenssons blomsterhandel i den andra. 
Den senare köptes så småningom upp av konkurrenten 
och kioskerna slogs samman till en verksamhet. P-O 
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Kristianssons blomsterhandel kom sedan att drivas av 
samma familj i fyra generationer. Verksamheten är fort-
farande igång, men numera heter den Blomster stugorna 
Västra.

Två nyklassicistiska pärlor
De två små blomsterkioskerna ligger med gavlarna mot 
gatan som leder in genom Västra kyrkogårdens grindar. 
Ena kiosken är invändigt moderniserad och innehåller 
en kyldisk för blommor samt en butiksdisk. Kiosken 
närmst kyrkogården är mer välbevarad interiört med 
inredning av pärlspont. 

Blomsterkioskerna är byggda i tidstypisk 1920-talsklassi-
ciserande stil. De klassicistiska formerna märks fram-
förallt genom att gavlarna pryds av frontoner (tempel-
gavlar) med tandsnittsfriser och hörnen markeras av 
enkla pilastrar, mycket vanliga motiv inom klassicis-
men. Denna byggnadsstil återfinns också på flera av 
landshövdingehusen i stadsdelen runtomkring.

Ursprungligen har byggnaderna varit identiska till ut-
formningen, men fasaderna har förändrats efterhand. 
De har fasad av grön locklistpanel och snickerier i en 
mörkare grön kulör. Den ursprungliga slätspontade pa-
nelen är bevarad på ena kioskens norra fasad. De har 
sadeltak av bandtäckt plåt. På långsidorna sitter små 
ovala fönster. 

Motsatt sida: Kioskerna är ett utmärkt exempel på 
1920talets nyklassicistiska arkitektur, som är väl företrädd 
också i kvarteren runt om. Foto Malin Clarke, Göteborgs 
stadsmuseum.

De små ovala fönstren är en karaktärsskapande detalj.  
Foto Malin Clarke, Göteborgs stadsmuseum.
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Tidigare skedde försäljningen genom luckor på fram-
sidan mot gatan, men numera blir kunderna expedie-
rade inuti i den norra byggnaden. Ingen av kioskerna 
har kvar sina luckor. På kiosken närmst Mariagatan har 
dessa ersatts av skyltfönster och på den andra har de 
täckts över av locklistpanel. 

Kioskerna representerar
Kioskerna har trots förändringar behållit mycket av sin 
karaktär och är fortfarande i bruk med sin ursprungliga 
funktion. Placeringen utanför kyrkogården är ett ex-
empel på ett fenomen som förekommer vid flera större 
kyrkogårdar där blomsterförsäljning bedrevs i anslut-
ning till entréerna. Kioskerna representerar de kiosker 
som svarar mot helt andra behov än det annars vanliga 

när det gäller kiosker. Att uttrycka sin sorg och saknad, 
eller medkänsla, genom blommor till begravningar el-
ler gravar. 

Kioskernas ursprungliga 20-talsklassicistiska utform-
ning med frontoner, pilastrar och tandsnittsfriser är till 
stor del bevarad, och de blir därmed också en del av 
stadsdelens bebyggelsemönster som helhet. De är ri-
tade av en arkitekt som haft stor påverkan på övrig 
bebyggelse i stadsdelen. 

Fakta
Byggår: 1929.
Funktion: Blomsterhandel.
Nuläge: Öppet året runt.

Foto Lisa K Larsson, 
Bohusläns museum.
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Foto Lisa K Larsson, 
Bohusläns museum.
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En grupp kiosker som hålls samman inte så 
mycket av vilken typ av försäljning man haft 
utan genom sin utformning, och där arki-
tek turen i sig får ett egenvärde. De är ofta 
arkitekt ritade och med mycket tidstypisk 
byggnadsstil. De kunde vara en del av ett stör-
re sammanhang, som omgestaltningen av Nya 
Torget i Mariestad (Klings glass i förra avsnit-
tet), eller strutkiosken i Uddevalla som var 
en del av Folkets park, Lyktan i 50-talsstads-
delen Korte dala, eller Knarrholmens kiosk 
och vänthall nedan. Men de kunde också vara 
helt självständiga skapelser, som Storgatans 
kiosk i Vänersborg. 

Stilsäkra kiosker
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Claessons kiosk år 1969, se detta kapitel. Notera barntrappan framför ena luckan, liksom 

cigarettautomaten och skyltskåpet till höger om kiosken. Foto Stellan Granat, Vänersborgs museum.



Funkis i skärgården

En utpräglad funkisbyggnad ligger vid bryggan 
där färjorna angör Knarrholmen, och den är 
det första som besökare möter när de anlän-
der. Ön Knarrholmen ligger i Göteborgs södra 
skärgård. Här fanns tidigare en fackförenings-
driven fritidsby, där arbetare fått möjlighet att 
hyra stugor för semestervistelse.

Fritidsbyn på Knarrholmen
Den kombinerade kiosk- och vänthallen var en del av 
den fritidsanläggning som uppfördes för Götaverkens 
arbetare på 1940-talet och som var i drift fram till 2014. 
1940 köpte skeppsredaren Axel Ax:son Johnsson ön 
av Asperös skifteslag för att donera den till arbetar-
na. Senare övertogs ägandet av fackförbunden Metall 
och Handels. Sådana semesterbyar var vanliga längs 
västkusten. Väntkuren uppfördes 1943 efter ritningar 
av Arne Johansson, samma arkitekt som ritade flera av 
öns byggnader. Ön köptes år 2014 av en privat aktör 
och idag är många av semesterbyns stugor rivna och 
ersatta av moderna stugor i nyfunkisstil. 

Kioskbyggnaden
Byggnaden är uppförd i funktionalistisk stil med karak-
täristiskt rundad fasad och svagt lutande pulpettak. Mot 
bryggan har vänthallen ett ”band” av fönster som gör 
det möjligt att se när färjan anländer. Fasaden är klädd 
i slät, vit panel med grå fönsteromfattningar och taket 
är täckt av svart papp. Kioskdelen är inbyggd och för-
säljningen sker genom glasluckor. Denna ligger i an-
slutning till entrén på byggnadens södra långsida och 
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Väntsalens rundade framsida möter besökarna när de 
kommer med båten. Foto Malin Clarke, Göteborgs 
stadsmuseum.



har en svängd form likt den östra fasaden. Interiört har 
vänthallen brunlaserade väggar och enkla sittbänkar 
av träribbor. 

Kiosken representerar
Kioskbyggnaden är med sin utpräglade funktionalistis-
ka utformning arkitektoniskt intressant och speglar sin 
tids ideal. Den är även en av de få byggnader på Knarr-
holmen som är kvar från tiden då semesterbyn anlades 
Byggnaden är exteriört välbevarad och har bibehållit 
sina ursprungliga funktioner. 

Fakta
Byggår: 1943.
Funktion: Kiosk och väntsal för färjeresenärer.
Nuläge: I drift.

85

Ovan: Även kiosken har den karaktäristiska rundade 
formen. Foto Malin Clarke, Göteborgs stadsmuseum.

Till höger: Sidovy av hela kioskbyggnaden.  
Foto Malin Clarke, Göteborgs stadsmuseum.



Storgatans kiosk i Vänersborg
Som en stor målarpalett svävar det rundade 
skärmtaket över kiosken i bostadsområdet 
Lyckhem i Vänersborg. Lampor med de nord-
iska flaggorna är färgklickar på undersidan av 
det i övrigt vita taket.

1950-talet och framtidstron
Själva kioskbyggnaden är egentligen inte så märkvär-
dig, men det höga skärmtaket i betong fångar genast 
uppmärksamheten och ger kiosken en stolthet som 
speglar framtidstron under 1950-talet, då kiosken bygg-
des. Närmare bestämt var det 1956, och kiosken fick en 
stark modernistisk utformning. Kioskbyggnaden ritades 
av Hernek-Lindsten Arkitekter i Uddevalla. Dagtid hade 
man inte ungdomarna i trakten som främsta kundkrets, 

som många andra kiosker. Kiosken var då enligt uppgift 
en mycket välsorterad minibutik, med konfektyr och ett 
brett tidningssortiment. Den har haft ett flertal ägare, 
men under en relativt lång period var kiosken känd 
som Claessons kiosk och var en viktig samlingspunkt 
i området. 

Kiosken har en kanske lite ovanlig placering, i en gatu-
korsning ibland lugna småhuskvarter. Denna del av 
staden växte fram under 1930-40-50-talen, med regel-
bundet placerade friliggande hus, både enfamiljs- och 
flerfamiljshus. Trafiken har kanske inte varit så livlig, 
men kundunderlag fanns i kvarteren. 

Vart tog framtidstron vägen?
Kioskens öde har växlat över tiden, från välsorterad 
konfektyrkiosk, känd för sitt breda tidningssortiment, 
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En bild från tiden som gatukök. Foto Maria Mellgren, Regionmuseum Västra Götaland.



via nedläggningshot till gatukök. Efter att ha varit stängd 
några år, skedde en nystart 2009 då den återöppnades 
som gatukök, under namnet Berras korvmoj, senare 
Korvboa, men i skrivande stund är den åter stängd. 

Kioskbyggnaden
Liksom flera andra kiosker från 1950-talet har denna en 
mer extravagant formgivning, som sticker ut bland de i 
övrigt rektangulära husformerna i kvarteren. Skärmtaket 
som svävar friståede över själva kioskbyggnaden, har 
fem armaturer med de nordiska flaggorna, och som 
sticker upp ovanför taklinjen i form av vita glaskupoler. 
Själva kioskbyggnaden är ganska enkel i sin formgiv-
ning, med tegel i gavlarna och med de lite yngre par-
tierna i aluminium. Förändringarna har satt sina spår, 
och kioskdelen har genomgått en del ändringar.

Kiosken representerar
Storgatans kiosk är, genom sin arkitektur, som en sym-
bol för efterkrigstidens framtidstro. När allt var möjligt. 
Ett svävande tak i fri form ovanför själva kiosken, varför 
inte? Då bygger vi den så! Själva kioskbyggnaden har 
varit mer allmänt tidstypisk, men har förändrats något 
under senare år. Verksamhetsmässigt så fyllde den ur-
sprungligen mer behovet av grannskapsbutik än den 
typiska kiosken.

Fakta
Byggår: 1956.
Funktion: Konfektyrkiosk, under senare år gatukök.
Nuläge: Stängd. 
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Det djärvt svävande skärmtaket. Foto Ola Eriksson, Regionmuseum Västra Götaland.
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Jordgubb och vanilj – en rosa 
och en gul sommarkiosk
Rosa jordgubbsglass och gul vaniljglass är de 
två mest klassiska smakerna på sommarens 
glassar. Det ser ut som en tanke att dessa två 
kiosker har just dessa färger. Troligen är det 
slumpen, men det är däremot ingen slump att 
man hittar kraftiga kulörer på kiosker. Det gäl-
ler att väcka uppmärksamhet!

Rosa kiosken
Rosa kiosken – ett landmärke och en mötesplats, väl 
känd av färjepassagerare mellan Dragsmark och Ängön 
och en mötesplats för boende under sommaren. 

Färjan leder från Fruviks färjeläge vid Dragsmark på 
Bokenäset och över till öarna Ängö–Flatö–Malö, där 
ännu en färja leder vidare till Orust. Den klart rosa 
kiosk en ligger på en bergknalle intill färjeläget. En 
typisk sommarkiosk med ett lika typiskt kioskutbud 
av glass, godis och kvällstidningar. Kioskens färg har 
också givit den sitt smeknamn ”Rosa kiosken”, och i 
Instagramflödena hittar man foton på kiosken under 
#rosakiosken. Den är en samlingsplats för de boende 
men också ett ”vattenhål” för de resande som väntar på 

färjan. Platsen känns given för en sommarkiosk, men 
här ska inte funnits någon föregångare platsen.

Historik
Den rosa kiosken har legat på sin nuvarande plats se-
dan mitten av 1980-talet, men den är egentligen äldre 
än så. Den var från början röd och byggdes troligen 
1957. Då drevs den av Herbert Nilsson och stod vid 
Västgötavägen i Uddevalla nära entrén till regements-
området. Stommen hade byggts monteringsfärdig i de-
lar på en gård utanför Lane-Ryr norr om Uddevalla. 
Kiosken köptes av nuvarande ägare 1984 som startade 
verksamheten vid färjeläget året därpå. Vid köpet stod 
kiosken i en villaträdgård utmed Fjällvägen i Uddevalla 
och hade då stått oanvänd under många år. 
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Motsatt sida ovan: Godis och glass, självklara delar i 
sortimentet för en rosa sommarkiosk. Foto Ulla Karlström, 
Bohusläns museum.

Motsatt sida nedan: Samling vid den gula kiosken 
sommaren 2016. Foto Thomas Carlqvist, Västergötlands 
museum.

Det karaktäristiska 1950talsutseendet som den rosa 
kiosken delar med Stenhammarkiosken. Foto Ulla 
Karlström, Bohusläns museum.



Stenhammarkiosken – läget är allt
Den gula Stenhammarkiosken ligger utmed Gamla 
Läckövägen i utkanten av Lidköping, omgiven av spridd 
villabebyggelse och varierad lövskog. Läget är vackert, 
men trafiken förbi här är inte som förr.

Trots ett mycket karaktäristiskt och lockande utseende, 
visar sommarkiosken i Stenhammar i nordvästra delen 
av Lidköping hur beroende man är av ett bra läge. Kios-
ken ligger vid Gamla Läckövägen, vilken som namnet 
antyder ersatts av en nyare väg där den mesta trafiken 

går idag. Kiosken är välkänd av de flesta i Lidköping, 
men man måste få en tillräckligt stor tillströmning av 
kunder för att det ska gå runt. Nya ägare tog över kiosk-
en 2016 men lade ut kiosken till försäljning igen 2018. 
Liksom under den tidigare ägarens tid var det sommar-
jobbande ungdomar som bemannade kiosken.

Stenhammarkiosken är några år yngre, byggd 1961 
efter ritningar av Eriks Stadig. Som synes är de båda 
kioskerna så lika att man kan anta att de är byggda efter 
samma ritningar.
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Stenhammarkiosken är en typisk sommarkiosk. Foto Ulla Karlström, Bohusläns museum.



Kioskbyggnaderna
Kioskernas karaktäristiska form andas starkt av framåt-
andan på 1950-tal och tidigt 1960-tal. De är i grunden 
enkla byggnader, men som får sitt mycket karaktäristiskt 
utseende genom de utåtlutande väggarna och det slut-
tande taket med rejält överhäng ovanför kioskluckan. 

Fasaderna är klädda med rosa respektive gulmålad 
smal liggande fjällpanel, med vitmålade bräder som 
delar in fasaden i ett rutmönster. Kioskluckorna finns 
mitt på framsidorna, och bildar tillsammans med glas-
rutorna på ömse sidor samt på sidoväggarna ett helt 
sammanhängande fönsterband. Rosa kiosken har dess-
utom mindre träterrass på framsidan och en markis som 
sträcker sig utmed hela framsidan. 

Ytterligare kiosker med samma utseende har funnits, 
bland andra nuvarande Innovatum Gatukök i Troll-
hättan, dock något ombyggt.

Kioskerna representerar
Kioskerna är bra exempel på den modernistiska 
1950-talsarkitektur, som även kom att prägla till ex-
empel biografer, bensinmackar med mera. De är till det 
yttre välbevarade och har inte genomgått några större 
förändringar eller ombyggnader. Båda kioskerna är idag 
utpräglade sommarkiosker, men har båda en bakgrund 
som den klassiska lokala mötesplatsen kring kiosken. Fakta

Byggår: 1957/1986 (Rosa kiosken) respektive 1961 
(Stenhammarkiosken).
Funktion: Glass, godis och tidningar.
Nuläge: Sommarkiosker.
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Foton Ulla Karlström, Bohusläns museum.
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Ragnvald Högbergs kiosk i Mollösund. 
Foto Gösta Skoglund, Bohusläns museums samlingar.
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Vart tar alla kiosker vägen?
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