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Kløften stasjon i 1917. Året før, i 1916, ble en Narvesenkiosk satt opp 
på plattformen. Kiosken er en Glosimodt type V. 
Foto: Carl Normann, Nasjonalbibliotekets samling,/PK24174.
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Bertrand Narvesen 
Johan Bertrand Narve Louis Narvesen ble født 29. april 1860 
i Brunlanes kommune (i dag Larvik). Allerede som 16-åring 
begynte han å arbeide ved postkontorets avisavdeling i 
Kristiania. Interessen for aviser og lesestoff fikk han trolig 
her 1. I 1882 tok han første steget inn i jernbaneverdenen, da 
han ble reisende postekspeditør ved Vestbanens postekspe-
disjon, og allerede året etter ble han postfullmektig i sin 
hjemby Larvik. I 1887 søkte han og fikk tillatelse fra jern-
banen til å selge aviser fra Kristiania på Larvik stasjon 2.

Årene som fulgte var Bertrand Narvesen mye preget av 
sykdom, men det forhindret han ikke i å gifte seg med sin 
Nilsine Kristine Ulriksdatter fra Stavern. Et giftemål som 
skulle vare livet ut. Narvesen var en driftig kar, og ønsket 
om å selge mer aviser og utøke sitt salgsområde ble mulig i 
1891, da han ble reisende postekspeditør på jernbanestrek-
ningen Horten-Skien. I tillegg til å håndtere postekspedisjo-
nen, solgte han også aviser på togene. Her lærte han at 
passasjerene hadde et ønske om å få mer lesestoff under  

 
reisen. Arbeidet ombord i togene varte imidlertid kun et års 
tid, da Narvesen igjen ble angrepet av en kraftig influensa 
som satte spor etter seg. Postvesenet løste han derfor fra sin 
stilling 3.

Her kunne historien ha sluttet, men skjebnen ville det slik 
at også Norsk Hovedjernbane og Statsbanene hadde sett 
behovet for reiselektyre på togene sine. Den 28. oktober 
1893 hadde Norsk Hovedjernbane en annonse i avisen hvor 
de lyste ut anbud paa overtagelse af salg af aviser, reiselitera-
tur etc. ved Hovedbanens stationer. Omtrent samtidig lyste 
også Statsbanene ut et anbud for retten til å selge aviser på 
sine stasjoner. Narvesen søkte, og allerede 25. november fikk 
han grønt lys fra NHJ. En knapp uke senere også fra Stats-
banene 4.

Oppstart ble satt til 1. januar 1894. Dette er regnet som 
starten på Narvesens Kioskcompani. Bertrand Narvesen var 
nå i gang med sitt livsverk.

Narvesens jernbanekiosker - 
et vindu mot verden

Av Kjetil Næss

Navnet “Narvesen” er nok kjent for de aller fleste, og mange setter nok navnet i sammenheng med kioskene med 
samme navn. Men historien bak Narvesen, og i særdeleshet samspillet med jernbanen, er det nok ikke alle som er klar 
over. At to kjente jernbanearkitekter også var dypt involvert i Narvesen, er det nok enda færre som vet om. Dette – og 
mere til – forsøker denne artikkelen å belyse.
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De første kioskene 
Før Narvesen tok over salget av aviser og leselektyre på 
jernbanestasjonene, fantes det kun noen få kiosker på 
enkelte stasjoner. Disse var svært enkle og primitive. På Øst-
banen og Vestbanen foregikk for eksempel avissalget over 
åpen disk i all slags vær. Dette ønsket Narvesen å gjøre noe 
med, og ideen om å sette opp sine egne kiosker ble født. 
Allerede ved utgangen av 1894 hadde ni stasjoner fått sine 
egne Narvesenkiosker. Det var stasjonene Kristiania Øst- og 
Vestbanestasjon, Halden, Kongsvinger, Skien, Drammen, 
Lillestrøm, Eidsvoll og Hamar 5. Året etter fikk også Lille-
hammer sin første jernbanekiosk 6.

Narvesen overtok også noen få eksisterende kiosker. På 
plattformen i Skien sto det for eksempel en bitteliten kiosk i 
dragestil. Den ble kort tid etter flyttet til Tivolihaven i  
Kristiania, før den i 1897 havnet på Tretten stasjon 7. Den er 
ofte blitt kalt Narvesens første kiosk, men det er en sannhet 
med modifikasjoner. Det er riktignok den første han drev 
og den første jernbanekiosken,  men ikke den første han 
fikk bygget. Kiosken befinner seg i dag i samlingen til Norsk 
jernbanemuseum og er utstillt på plattformen til Bestum 
stasjon i museumsparken.

I 1896 overtok Narvesen i tillegg seks bykiosker i Kristiania, 
og fikk året etter tillatelse til å oppføre enda flere. Han fikk 
dermed behov for flere kiosker, og lyste ut en arkitekt-
konkurranse. I anbudsutlysningen sto det blant annet: 
 
Kioskerne, der skal anbringes fritstaaende paa forskjellige 
aabne pladser i Christiania, maa indeholde foruden rum for 
avissalget, tillige et mindre rum for telefonering og et lignende 
rum for brevskrivning, de to sidste rum maa gjennom vinduer 
kunne kontrolleres af avissælgersken, likeledes maa iakttages 
at telefonrummets vægge er helt dobbelte. 
 
Bakgrunnen for å ha telefonrom i kioskene kom av et samar-
beid Narvesen inngikk med M. A. Leas «Telefonkompani» i  
1896 8. Telefonen var nettopp kommet til landet og M. A. Lea 
drev flere «talestationer» – forløperen til telefonkiosken – 
flere steder i Kristiania. Både Narvesen og Lea så fordelen av 
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Narvesens første jernbanekiosk står i dag utstilt i museumsparken på 
Martodden. Foto: Kjetil Næss.
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et samarbeid ved å ha én og samme kiosk for begge, istedet 
for å bygge hver sine. 
 
Videre krav i anbudsutlysningen var blant annet: 
 
Samtlige rum maa have direkte indgang fra gaden. Kioskens 
grundareal maa ikke overskride grendsærne i et rektangel med 
sider 2m. og 3m. Saavel materiale som stil og de øvrige dimen-
sioner overlades frit til de konkurrerende. Kun oplyses at man 
gaar ud fra at en pris pr. kiosk af kr. 2000,- ikke maa overskrides.

Vinneren ble arkitekt J. H. Bernes «Tårnkiosk», og den første 
sto ferdig i 1898. Ti slike tårnkiosker ble oppført i Kristiania  
i tiden som fulgte. I tillegg ble noen tårnkiosker oppført i  
flere andre byer rundt om i landet. Kioskene var ikke bare 
pene å se på, men også solide byggverk. Og den kiosken 
som overlevde aller lengst sto i hele 81 år på Professor  
Aschehaugs plass i Oslo.  Varianter av Tårnkiosken ble i 
tillegg oppført på større jernbanestasjoner. Deriblant på 
plattformen i Drammen (se bilde over).

Antallet kiosker vokser 
I årene rundt århundreskiftet vokste Narvesen raskt. I 1898 
og 1899 fikk selskapet også konsesjon fra Statsbanene i 
Bergen og Trondheim distrikter til å oppføre kiosker langs 
deres banestrekninger 9. På få år økte antallet kiosker 
enormt. I regnskapet for året 1902 kan vi lese at Narvesen 
dette året hadde hele 78 kiosker rundt om i landet 10. Det 
var da oppført 46 jernbanekiosker og 32 bykiosker. I regn-
skapet kan vi også se verdien på hver enkelt kiosk og hvor 
mye de var avskrevet med i regnskapsåret. Dette gir oss 
en pekepinn på hva slags type kiosker som ble oppført de 
forskjellige plasser, ut i fra kostnaden på kioskene. (Arkivet 
etter Narvesen er dessverre noe mangelfullt når det gjelder 
detaljer om hvilke kiosktyper som ble oppført hvor).

Hamar hadde året 1902 den dyreste og mest forseggjorte 
kiosken, med en verdi på kr. 2.278,-. Kiosken i Østbanehal-
len sto oppført med en verdi på kr. 1.700,-, mens kiosken 
på Vestbanestasjonen hadde en verdi på kr. 1.080,-. Berners 
tårnkiosk i Drammen sto oppført med en verdi på kr. 1.700,-.
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En variant av Berners tårnkiosk 
på Drammen stasjon etter 1909. 
Foto: Narve Skarpmoen,  
Nasjonalbibliotekets samling/
NS-NM-05789.
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De billigste kioskene var de små kioskene i dragestil, lik den 
som er bevart på Jernbanemuseet. Den sto dette året på 
Tretten stasjon og hadde en oppført verdi på kr. 60,-. De aller 
fleste andre jernbanekiosker, lik den vi ser på bildet over  
fra Koppang, hadde en oppført verdi på mellom kr. 400,- og 
600,-.

En annen detalj vi kan lese ut i fra regnskapet er hvor 
mange kiosker som ble oppført hvert år. I 1902 kom det 
for eksempel elleve nye kiosker på plass. Fem av disse var 
jernbanekiosker, og stasjonene som fikk kiosker dette året 
var Hokksund, Asker, Stjørdal, Levanger og Gjøvik. Man kan 
kanskje undre seg litt over hvorfor større stasjoner som 
Asker og Hokksund først fikk kiosker etter at små steder som 
Røykenvik og Randsfjord fikk det. Men her hadde nok de 
forskjellige distriktssjefer i Statsbanene mye å si. Selv om 
Statsbanenes Hovedstyre gav konsesjon til Narvesen, var 
det distriktssjefene som bestemte plassering, tid for opp-
føring og andre detaljer. I et brev til Narvesen 11 kan vi lese 
følgende:

De to aviskioske til Stjørdalen og Levanger er nu ankommet. 
Stjørdalens kiosk er sat paa plads, hvorimod den anden – paa 
grund af, at linien en tid har været ufarbar – først i dag vil 
ankomme til Levanger. Da disse kiosker har noksaa skrigende 
farver, der ikke staa i noget forhold til stationsbygningernes, 
henstilles til dem at lade dette forandre, saa der oppnaaes har-
moni mellem farverne paa kioskene og stationsbygningerne.

Det er usikkert hvilke farger de forskjellige kiosker fikk. Og 
i særdeleshet de første jernbanekioskene. Men mange var 
nok opprinnelig dyp grønne med røde rammer og staffer-
inger, slik den bevarte tårnkiosken på Folkemuseet i dag ser 
ut. I bystrøk ville nok slike grønne kiosker ikke skape særlig 
oppstandelse, men med tanke på at Levanger stasjon var en 
grandios murbygning, trolig malt i lyse farger ut i fra bilder, 
så ville nok en liten kiosk i sterk grønnfarge vekke oppsikt.

Arkitekt Jürgensen 
Etterhvert ble behovet for flere kiosker påtrengende. Flere 
stasjoner kom til etter århundreskiftet. Blant annet åpnet 
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Koppang stasjon like etter år- 
hundreskiftet. Vi ser en av de 
enkle kioskene som Narvesen  
tok over i 1894 og beholdt frem 
til han fikk bygget sine egne 
kiosker. Foto: Narve Skarpmoen, 
Nasjonalbibliotekets samling/
NB-NS NM-06255.
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Gjøvikbanen i 1902, Bergensbanen i 1909 og Solørbanen 
i hele sin lengde året etter 12. Men nå ønsket Narvesen en 
noe enklere kiosktype, uten ekstra rom for telefon eller tele-
grammer. I motsetning til forrige gang valgte Narvesen nå å 
engasjere en arkitekt uten å lyse ut anbud først 13. Arkitekt 
Heinrich Jürgensen leverte så en skisse over en enkel kiosk-
type i 1909 (se over).

I siluett kunne Jürgensens kiosker minne litt om tårnkiosk-
en til arkitekt Berner. Men der hvor Berner var opptatt av 

jugend-ornametikk var Jürgensen mer opptatt av det na-
sjonalromantiske. Året 1905 hadde nylig passert og Norge 
var nå en selvstendig nasjon. Her var det gammel norsk 
treskurd, tjærebeis og sirlige utskjæringer. En annen fordel 
med Jürgensens kiosker var at trelastbrukene rundt om i 
landet fikk tegningene tilsendt og bygde deretter kioskene 
i serier. Ferdig oppsatt kostet en Jürgensen-kiosk rundt kr. 
900,- 13. Én av leverandørene som leverte mange kiosker var 
forøvrig Nymo på Lillehammer. Kioskene ble deretter sendt 
med jernbanen dit de skulle. 
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Jürgensens tegning fra 1909 av en enkel kiosk som dannet basis for en hel rekke kiosker levert frem til 1915. Originaltegningen er fra 22. mai 
1909, men flere varianter ble tegnet. Tegningen over har endringer markert i rødt og er datert 21. oktober 1912. Riksarkivet/PA-1522/Ta/Taa.
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Men Jürgensen bygget også større kiosker for Narvesen. 
Trafikken hadde økt mye i hovedstaden og det var ønske 
om en større kiosk både på Østbanen og Vestbanen. Her 
skulle kioskene stå inne i avgangshallene og de måtte være 
store nok til å ta unna mange kunder på kort tid. Kioskene 
sto ferdig i 1911 og kort tid etter kom det lignende kiosker 
til stasjonene Lillestrøm, Bergen og Trondheim. Dog var 
disse noe mindre enn de to kioskene i hovedstaden.
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Mange jernbanestasjoner fikk i disse årene Jürgensen-
kiosker oppført. Blant annet Faaberg som kort tid i forveien 
hadde fått ny stasjonsbygning. Samtidig startet en annen 
epoke som etterhvert ble ganske vanlig; kiosker ble flyttet 
mellom stasjoner, alt etter hva Narvesen så hensiktsmessig. I 
1913 kom blant annet disse tretten kioskene på plass 14. Fire 
av dem kom fra andre stasjoner, mens de resterende ni var 
nybygg:
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Brevik jernbanekiosk, oppført 2. januar.1. 
Skarnes jernbanekiosk, oppført 17. april.2. 
Brumunddalen jernbanekiosk, oppført 17. april.3. 
Kirkenær jernbanekiosk, oppført 29. mai. (Notert at den 4. 
kom fra Elverum).
Larvik torvkiosk, oppført 5. juni.5. 
Lena jernbanekiosk, oppført 12. juni. (Notert at den kom 6. 
fra Gjøvik).
Sarpsborg jernbanekiosk, oppført 17. juli.7. 
Geilo jernbanekiosk, oppført 24. juli. (Notert at den kom 8. 
fra Voss).
Porsgrund vestre, oppført 16. oktober. (Notert at den 9. 
kom fra Larvik).
Drammen central, oppført 13. november.10. 
Drammen v/Tangen, oppført 27. november.11. 
Larvik, oppført 4. desember.12. 
Schous plads i hovedstaden, oppført 31. desember.13. 

Til både glede og forargelse 
Narvesenkioskene hadde nå funnet sin plass i samfunnet. 
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Særlig på mindre stasjoner ute på landsbygda ble kioskene 
et populært samlingspunkt. Her kunne de voksne kjøpe 
aviser med siste nytt fra hovedstaden, eller få sine «tobak-
varer». Barna syntes nok «chokolade» var en spennende vare 
å få kjøpt. Men alt var ikke bare fryd og gammen. I hoved-
staden pågikk det en debatt i avisene om Narvesens kiosker. 
I et avisinnlegg sto det blant annet skrevet 15:

Uagtet vi ser meget velvillig paa kioskerne, maa vi tilstaa, at de 
dekorativt set kunde være heldigere. Det røde, grønne og brune 
kommer ikke rigtigt godt overens. Den irrgrønne farve paa 
taket forsøker forgjæves at overdøve de andre kulører.

Nasjonalfølelsen var på denne tiden ganske stor, og mange 
syntes kioskene både var gammeldagse og hadde for lite 
norsk preg over seg. Samtidig økte handelen i kioskene og 
Narvesen forsto at flere – og større – kiosker måtte til. I 1912 
ba derfor Narvesen arkitektene Jürgensen og Glosimodt 
å komme opp med et helt nytt utkast til en større bykiosk 
som også skulle romme telefonavlukker.

Til venstre ser vi Jürgensens kiosk 
på Østbanestasjonen like etter 
oppføring i 1911. Dette var en av 
de største kioskene Jürgensen 
tegnet for Narvesen. Foto: Anders 
Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.

Til høyre en Jürgensenkiosk  
på Faaberg stasjon ca. 1912-
1914. Dette var en kiosk etter 
Jürgensens tegning på side 79, 
men med noen små modifika-
sjoner. Kiosken på Krøderen er 
tegnet over samme lest. Foto: J. H. 
Küenholdt, Nasjonalbibliotekets 
samling/PK36007.
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Lite visste de da at nettopp Glosimodt også skulle stå bak 
en hel rekke jernbanekiosker de neste årene.

Arkitekt Erik Waldemar Glosimodt 
Arkitekt Glosimodt ble født i Kristiania i 1881. Kun tre år før 
Narvesen startet sin bedrift. Utdannelsen tok han på statens 
håndverks- og kunstindustriskole, i tillegg til et opphold på 
kunstakademiet i København. I 1911 startet han sin egen 
praksis i hovedstaden. Glosimodt var inspirert av gammel 
norsk byggekunst, og var blant annet på studietur til Lom 
og Sel under ledelse av Herman Schirmer fra statens hånd-
verks- og kunstindustriskole 16. Han hadde en forkjærlighet 
til norske gårder og både målte opp og tegnet en rekke 
stabbur under sine studieturer.

Glosimodts utkast til ny kiosk het «Centrum» og vant kon-
kurransen med Jürgensen. Narvesen besluttet så å sette 
opp tre kiosker av type «Centrum» i hovedstaden i 1914. To 
på Eidsvoll plass og én ved brannvakten. Og nå var tonen 
en annen i hovedstadens aviser. I et debattinnlegg i en av 

hovedstadens aviser kunne man lese følgende 17:

Kioskerne tar sig godt ut, og bli byen både til pryd og nytte.

Dette var store, grønnmalte kiosker med hele fire integrer-
te telefonkiosker som hadde inngang på hver kortside. De 
kom til å prege bybildet i svært mange år. Kioskene på Eids-
voll plass ble revet tidlig på 1960-tallet, men kiosken ved 
brannvakten sto helt frem til 1978 18. Da ble den demontert 
og flyttet til nettopp Eidsvoll plass hvor den ble oppført på 
hjørnet tvers overfor Grand hotell. I dag er dette den eneste 
gjenlevende originale Narvesenkiosk fra denne tidsepoken 
som er i aktiv bruk. Pussig nok har Glosimodt også hatt en 
finger med i spillet på Grand hotell. Som arkitekt-assistent 
i 1910 var han med å tegne den store ombyggingen som 
Grand hotell fikk noen år tidligere 19.

Men det var ikke bare store bykiosker Glosimodt og  
Jürgensen fikk i oppgave å lage utkast til. Omtrent samtidig  
ønsket Narvesen mindre kiosktyper som kunne brukes 
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Et flott bilde av Eidsvoll plass ca. 
1935 som viser begge Glosimodts 
kiosker type “Centrum” på plass. 
Den tredje kiosken sto ved brann-
vakten. Begge kioskene på bildet 
ble etterhvert revet, men den siste 
ble så flyttet fra brannvakten og  
plassert der hvor kiosken til høyre 
på bildet står. Kiosken er fremde-
les i bruk nå i 2018.  
Foto: Henriksen & Steen, Nasjo-
nalbibliotekets samling/HS-J-
00402.
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over hele landet. Oppgaven arkitektene fikk var å lage to 
utkast til mindre kiosker 20. “En billigere, og en med en del mer 
utstyr”, som Narvesen presiserte. Igjen var det Glosimodts 
utkast som vant, og han fikk nå mer enn nok å gjøre i årene 
som kom.

Glosimodts arbeid 
Allerede i 1916, kun to år etter at «Centrum» var oppført i 
hovedstaden, hadde Glosimodt tegnet hele ni kiosktyper. 
Kun kiosktypen «Centrum» fikk navn av disse ni, men den 
hadde også betegnelsen «Type I». De andre kioskene ble 
navngitt med romertall fra «Type II» til og med «Type IX». 
Dette var for det meste enkle kiosker som lokale tømrere 
kunne oppføre etter tegning. Kravet fra Narvesen var at 
kioskene ikke skulle koste mer enn kr. 1000,- per stk. ferdig 
oppsatt. Prisstigningen under første verdenskrig gjorde sitt 
til at alternative løsninger ofte ble tvunget frem, men de 
fleste kioskene fikk likevel to karakteristiske Glosimodt- 
fingeravtrykk: Et markant tak og en stor og tung kobber-
lampe hengende over kioskluken.

At Glosimodt var en engasjert og driftig arkitekt må vi 
nesten kunne skrive under på når vi ser hans verker i denne 
relativt korte tidsperioden. Samtidig som han var fullt opp-
tatt med å tegne ni kiosktyper for Narvesen, hadde han 
også vunnet anbudet om å tegne flere stasjonsbygninger 
på søndre del av Dovrebanen. Stasjonene Fokstua, Vålåsjø, 
Hjerkinn, Kongsvoll og Drivstua er alle Glosimodts verk 21.  
I tillegg tegnet han flere vokterboliger og mindre bygg på 
strekningen.

Bygningene var typiske Glosimodt-bygg med en nasjonal-
romantisk grunntone hvor den stedbundne byggeskikken 
fikk stor plass. Som en kuriositet kan nevnes at bautastein-
en som markerer Dovrebanens høyeste punkt like ved 
Hjerkinn, også ble utformet etter Glosimodts tegning.

Mellom 1916 og 1921 rakk han å tegne tre kiosker til. Type 
X, XI og XII. En av de siste kiosktegningene til Glosimodt i 
Riksarkivet er datert mars 1921, og gjelder en kiosk av type 
XII på Kraby stasjon.
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Støren stasjon mellom 1916-
1918. Glosimodts kiosk type XI 
har kommet på plass. Denne 
kiosktypen ble kun bygget i fem 
eksemplarer. Både stasjonsbyg-
ningen og kiosken brant ned 
under krigshandlingene våren 
1940. Foto: Mittet, Nasjonal- 
bibliotekets samling/MIT-ENR-
04984.
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Glosimodts tegning av “Holmenkoll-typen” som er den samme typen som i dag har kommet til Jernbanemuseet. Som med Jürgensens tegninger 
ble den opprinnelige hovedtegningen lagt til grunn, men enkelte modifikasjoner ble ofte foretatt. Tegningen over er for kiosken som ble oppført 
på Slemdal, men med noen få endringer markert med rød skrift. Her ser vi blant annet at kiosken skulle få et større og bredere vindu i front.  
Riksarkivet/PA-1522/Ta/Taa.
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I tillegg sto Glosimodt bak flere stasjonsbygg og venteskur 
både på Holmenkollbanen og Ekebergbanen i hovedstaden. 
Her fikk han også oppdraget med å tegne en Narvesen-
kiosk som skulle stå i stil til nettopp disse to forstadsbanene. 
Denne kiosktypen ble kalt «Holmenkolltype», og ble oppført 
i seks eksemplarer i 1921 på stasjonene Vinderen, Slemdal, 
Besserud, Holmenkollen, Voksenkollen og Frognerseteren. 
I tillegg ble to kiosker av samme type oppført på et senere 
tidspunkt som bykiosker i henholdsvis Hamar og på Lille-
hammer.

Etter at disse kioskene var ferdig tegnet og oppført, kom det 
ikke noe mer fra Glosimodts hånd. Natt til den 19. septem-
ber samme år omkom han i Nidareid-ulykken 22.

Glosimodts jernbanekiosker 
Ut i fra de listene som finnes i Riksarkivet var det kiosktype 
V som ser ut til å ha blitt mest brukt. De tre kiosktypene III, 
IV og V var ganske like, og i dokumentet Bygningsbeskriv-
else m/konditioner 23, datert 19. desember 1914, gjelder 
hele beskrivelsen alle disse tre typene. Dokumentet går i 
detalj hvordan kioskene skulle utformes, og var nok ment 
for tømrerne og snekkerne som skulle gjøre jobben på de 
forskjellige plasser. I avsnittet om tømmerarbeidet kan vi 
blant annet lese:

Avbindingene av kioskens væg- og takkonstruktioner: Sville-
gange, stolpeværk, dør- og vinduslosholter, spærrebindene m/
forsterkning av tænger etc. utføres i tømmerdimensioner og 
anordninger, som tegningerne angir og forøvrigt paa solid og 
haandværksmessig maate m/tilstrækkelig anvendelse av bin-
haker, bolter og skjøtningsjern. Nedre skjøte gis ansats i 2 1/2'' x 
5'' plankerum over svillen. Facadernes hjørnepillastre utføres av 
høvlede profilerte planker, fastboltet til stoppeværket.

Der hvor det var forskjeller på kioskene ble det detaljert 
beskrevet i de forskjellige avsnittene. For eksempel:

Klædningen i brystningshøide utføres for type IIIs vedkom-
mende av sammenlimte fyldinger (der danner overfalser) og 
forsynes med hjørneprofiler og skjæringer som tegningerne 

viser. For type IVs vedkommende utføres klædningen av 1'' x 8''  
over- og underliggerpanel høvlet og pløide med profilerte 
hjørner for overliggernes vedkommende. Det dobbelte vand-
bret nedentil i plankedimensioner. Alt synlig utvendig av 
hjørneplanker, panel etc. av god malmen furu.

Sirlige detaljer var heller ikke overlatt tilfeldighetene. Under 
avsnittet om treskjæringer skriver Glosimodt følgende:

Ornamenterne skjæres i plankerne. Prøve av disse skal forelæg-
ges arkitekten til approbation.

Tømrere i Trondheim distrikt som bygde kiosker lokalt, 
måtte altså sende prøve av treskjæringer til Glosimodt for 
godkjennelse. Ellers var han også opptatt av andre detaljer. 
I dokumentet kommer det frem at løfteanordningen for 
det åpningsbare vinduet måtte skjules i kasser innvendig i 
kiosken. Håndtakene skulle være av messing. Taket måtte  
leveres i forkobret zink nr. 11. Glassmesteren fikk et eget av-
snitt for seg selv. Og for malearbeidene kan vi lese følgende:

Kiosken strykes utvendig og invendig med impregnerings-
beis, (zongabeis). Vinduerne sparkles og oljemales 3 gange. 
Ornamentale dele samt hjørnepillastre stafferes. Farverne 
bestemmes i sin helhet senere av arkitekten.
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Ett av få kjente portrettfotos 
av arkitekt Erik Glosimodt.  

Foto: Wikimedia Commons.
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De første kioskene oppføres 
I arkivet etter Narvesen mangler det dessverre noen årgang-
er av kiosklistene. Det finnes imidlertid lister fra årene 1915, 
1916, 1917 og 1919. Tabellen viser antall Glosimodt-kiosker 
oppført disse årene, samt hvilke typer det var snakk om.

1915 var altså første året Glosimodts jernbanekiosker så 
dagens lys. I regnskapspapirene 24 for dette året er det også 
notert hvilke stasjoner som fikk første kiosk av de forskjel-
lige kiosktypene levert og oppført:

Type III: Porsgrund•	
Type IV: Stabæk•	
Type V: Lier•	
Type VI: Sandefjord (bysiden)•	

Oppføringen av nye kiosker gikk deretter i et rasende tem-

po i disse årene. For 1918, 1920 og 1921 har ikke artikkelfor-
fatteren funnet detaljerte lister, men enkelte kiosker vet vi 
om via andre dokumenter. I korrespondansearkivet mellom 
NSB og Narvesen fra 1921 dukket det opp tre brev datert 
25. oktober, 1. november og 25. november. (Glosimodt var 
på dette tidspunktet gått bort, men firmaet hans eksisterte). 
Dette gjaldt oppføringen av kiosktype V på stasjonene 
Melhus, Berkåk og Oppdal. I løpet av 1921 ble også de seks 
kioskene av Holmenkolltype oppført langs Holmenkoll-
banen. Samtidig er det nærliggende å tro at det i årene som 
mangler detaljerte kiosklister, også ble oppført flere kiosker 
både på jernbanestasjoner og i bysentra rundt om i landet. 

I løpet av de få årene Glosimodt arbeidet for Narvesen, ble 
det altså oppført minimum 94 kiosker med hans navnetrekk. 
Trolig er det oppført enda flere. Men 94 er det antallet artik-
kelforfatteren har klart å dokumentere.
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Type II Type III Type IV Type V Type VI Type VII Type IX Totalt

1915 5 2 17 2 26

1916 1 23 24

1917 11 4 4 1 20

1919 1 9 2 12

Glosimodts kiosker kom i mange varianter, men var likevel lett gjenkjennelige. Til venstre en kiosk type VI på Kongsvinger. Til høyre en kiosk type 
VII på torget i Halden. Foto: Küenholdt/PK28623 (Kongsvinger), Mittet/MIT-GNR-09150 (Halden). Begge fra Nasjonalbibliotekets samling.
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Årene frem mot 1940 
Fra begynnelsen av 1920-årene og frem til krigsutbruddet i 
1940 skjedde det lite med Narvesens kioskutbygging. Noe 
av grunnen må skyldes økonomiske forhold, men en annen 
grunn kan være at hans store kiosknett også krevde en del 
vedlikehold. I denne tidsperioden skjedde det lite med jern-
banekioskene, men to helt nye Narvesenkiosker så dagens 
lys: «Palladio» og «Tyrihans». Narvesen hadde behov for flere 
kiosker i hovedstaden, og lyste i 1921 ut en konkurranse 
hvor det kom inn hele 113 forslag 25. Førstepremien gikk til 
arkitektene Lorenz Harboe Ree og Carl Buch. Deres kiosk 
«Tyrihans» ble valg ut og i løpet av kort tid ble ti kiosker av 
denne typen oppført i hovedstaden, samt noen få ekstra i  
andre større byer. Arkitektene Ree og Buch hadde også 
sendt inn et forslag til en vesentlig mer kostbar kiosk de 
kalte «Palladio». Denne kiosken ble i utgangspunktet forka-
stet fordi den var alt for kostbar, men styret i Narvesen likte 
designet, så tre slike kiosker ble likevel kjøpt inn og oppført.

I kiosklistene kan vi så lese at det per 31. desember 1926 
fantes 155 jernbanekiosker og 97 bykiosker. Den 31. desem-
ber 1938 var tallet sunket til 145 jernbanekiosker og 66 
bykiosker. I hovedstaden skyldes kanskje nedgangen i antall 
bykiosker at det ble åpnet flere «butikker på hjørnet» som 
stjal kunder. Per 31. desember 1940 var antall jernbanekiosk-
er 150, mens det fremdeles fantes 66 bykiosker. Krigshand-
lingene i 1940 gjorde også sitt til at syv Narvesenkiosker 
brant ned. Det var tre jernbanekiosker; Dombås, Namsos og 
Støren. Bykioskene som gikk med i kamphandlingene var to 
i Kristiansund, én i Voss samt kaikiosken i Molde.

Det siste fikk ikke Bertrand Narvesen med seg. Han døde 
den 7. mars 1939 og er gravlagt i Ringebu hvor han bodde 
mesteparten av sitt voksne liv.

En æra var over.
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Johan Bertrand Narvesen leser 
avisen. Trolig i hans hjem på 
Ringebu. Foto: Narve Skarpmoen, 
Nasjonalbibliotekets samling/
NS-NM-07535.
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Gudmund Hoels jernbanekiosk? 
Gjennom krigsårene var det viktigst å holde hjulene i gang, 
så noen ekspansjon eller utvidelse av kioskparken i denne 
perioden ble det ikke snakk om. Men i 1944 ble det avholdt 
en lukket arkitektkonkurranse med tanke på å modernisere 
Narvesenkioskene rundt om i landet 26. Denne konkurran-
sen vant den unge arkitekten Jens Selmer, men kiosken han  
tegnet ble aldri noen stor suksess. Etter frigjøringen i mai 
1945 skulle også landet bygges opp igjen, men det ble van- 
skelig å lage kiosker med flotte ornamenter som for eksem-
pel de Jürgensen og Glosimodt var kjent for. Materialmang-
el satte en effektiv stopper for alle utskeielser, og de nye 
kioskene måtte bli vesentlig enklere i formen og mer spar-
tanske enn de man allerede hadde på stasjoner over hele 
landet.

Gudmund Hoel var helt fra 1913 og frem til han gikk av 
med pensjon i 1947 leder av NSBs arkitektkontor. Han 
står bak en hel rekke stasjonsbygninger, hvor kanskje den 
mest grandiose er den staselige Kongsberg stasjon i mur. 
At Narvesen-arkivet sitter på flere av hans kiosktegninger, 
viser vel at de hadde et visst samarbeid opp gjennom årene. 
Selv om Narvesen helst brukte sine egne arkitekter. Men 
Bertrand Narvesen var gått bort og styret i selskapet ønsket 
å få fortgang i utvidelsen av sitt kiosknett samt modernise-
ringen av det eksisterende. Tegninger fra Gudmund Hoel 
dannet derfor basis for flere av de nyere Narvesenkioskene 
som kom både i 1950- og 1960-årene 27. Gudmund Hoel 
selv var antakelig ikke delaktig i dette mens han samtidig 
arbeidet i NSBs arkitektkontor. Han ble også fratatt retten til 
å ha foreningsverv i Norske arkitekters landsforbund frem til 
1. januar 1947. Slik straff fikk de som hadde arbeidet med - 
eller for tyskerne under krigen, eller var medlem av Nasjonal 
samling. Grunnen til Hoels ekskludering vites ikke. Han gikk 
av med pensjon i 1947 og døde i 1956.

I enkelte kilder, deriblant på dagens Narvesen-eier Reitans 
nettsider, beskrives en kiosk som kalles «Gudmund Hoels 
jernbanekiosk». At det ble laget en serie jernbanekiosker 
etter nøyaktig tegning fra Gudmund Hoel finner artikkelfor-
fatteren ingen sikre kilder for i Riksarkivet. Det som derimot 

finnes er et 13-siders dokument 28 som beskriver en rekke 
moderne kiosker, 15 i tallet , hvor enkelte er tegnet med  
basis i Gudmund Hoels utkast. Disse 15 kioskene fikk navn 
som «Ski-type», «Nord-Norge-type», «Vestlands-type» etc.  
Etterhvert kom også «Oslo-kiosken». For Ski-typen kan vi 
blant annet lese følgende:

Tegnet av FOR i 1958. Størrelse 4.60 * 4.90 m. = 22.5 m2. 
Salgsrom 10 m2 – lager 12.5 m2. Typen er beregnet på jern-
banestasjoner – fullt vareutvalg – stor omsetning. Kiosken kan 
ikke transporteres hel, men må bygges i to deler som monteres 
sammen på stedet. Kiosktypen er meget hensiktsmessig med 
fullt vareutvalg på større stasjoner. Foreløpig bygget 4 stk: 
Ski og Ås i 1958 – Askim og Hommelvik i 1959. Byggesum ca. 
30.000,-.

Det ble også bygget en mindre variant. På side fire i samme 
dokument 28 kan vi lese:

Tegnet av arkitekt Hoel i 1952. Størrelse 3.80 * 3.16 m. = 12 m2. 
Salgsrom 7.6 m2 – lager 3.8 m2. Beregnet på TOS-salg, men 
lagerrommet har vist seg å bli for lite når frukt kommer i tillegg 
til TOS og is samt mineralvannsalg. Typen egner seg godt for 
påbygging. I alt er bygget 51 stk; den siste til Levanger i 1956. 
Byggesum ca. kr. 18.000,-.

Her er det to interessante opplysninger. For det første at 
Gudmund Hoel ble engasjert av Narvesen fem år etter at 
han var blitt pensjonist. Dernest at denne kiosktypen skal  
ha blitt levert i et antall av 51 stk. på kun fire år. Det finnes 
ingen andre dokumenter i Narvesen-arkivet som kan be-
krefte at 51 kiosker har blitt oppført på jernbanestasjoner 
mellom 1952 og 1956. Verken i korrespondansebrevene i 
NSB-mappen, eller på bilder. Noen få kiosker kan riktignok 
sees på bilder, deriblant det fra Saltdal til høyre. Men hvor 
er så resten? Svaret finner vi i boken «Et vindu mot verden», 
hvor forfatter Finn Skedsmo skriver at det i årene like etter 
krigens slutt fantes 280 kiosker spredt over 129 kommuner. 
Mange hadde behov for oppgradering. Samtidig så Narve-
sen at deres aller nordligste kiosk lå i Mo i Rana. Hele Troms 
og Finnmark var altså udekket.
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En av kioskene basert på Hoels utkast på Saltdal stasjon (nå Røkland) 
på slutten av 1950-tallet. Foto: Mittet, Nasjonalbibliotekets samling/
MIT-FNR-16936.
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Med de nye kioskene tok det ikke lang tid før Narvesen 
hadde spredd seg over større deler av landet. I 1956 hadde 
antallet økt til 336 kiosker i 142 kommuner. I 1966 var tallet 
454 kiosker i 174 kommuner. Da var det ikke så rart likevel 
at ikke flere dukket opp på jernbanestasjonene, for svært 
mange havnet jo nordpå. Midten av 1960-tallet kan også 
sies å være “topp-perioden” til Narvesen målt i antall kiosker. 
Utover i 1970- og 80-årene ble det mer vanlig at Narvesen 
leide egne lokaler, og kioskene ble det etterhvert mindre av.

Men hva da med alle jernbanekioskene til Jürgensen og 
Glosimodt, som sårt trengte vedlikehold etter 1945? Her 
kom også Gudmund Hoel inn. På side åtte i dokumentet 28 
kan vi lese:

HVOB-type: Jernbanetype tegnet av arkitekt Gudmund Hoel 
i 1947. Typen er egentlig en modernisering og påbygging av 
arkitekt Glosimodts gamle type V, som var av størrelse som 
det nåværende salgsrom. Ved en slik ombygging undgikk man 
kravet om byggetillatelse.

Dette oppklarer en del. Først og fremst hvorfor det er så 
lite dokumentasjon på nye kiosker oppført langs jernbane-
nettet etter 1945. Dernest gir det et delvis svar på hvor alle 
kioskene av Glosimodts type V tok veien. De fleste ble nok 
ombygd på 1950- og 60-tallet, slik at Narvesen slapp å for-
holde seg til nye regler ang. byggetillatelser. Samtidig ser vi 
igjen at Hoel ble engasjert av Narvesen etter at førstnevnte 
var gått av med pensjon.
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Epilog 
Og med det var det slutt på definerte jernbanekiosker. Altså kiosker som ble konstruert i 
en serie for Narvesen med ett eneste mål i utgangspunktet: Å stå plassert på en stasjon. Så 
vil man sikkert kunne diskutere hvilken kiosk som med rette kan kalles den siste jernbane-
kiosken. Var det en av Gudmund Hoels? Nei, mener nå artikkelforfatteren. Selv om Reitan i 
dag mener noe annet. Hoels kiosker var ikke konstruert for jernbanebruk alene. Var det  
Glosimodts siste type XII? Kanskje, men denne kiosktypen som ble bygget for Kraby stasjon 
var nok en spesialbestilling. Eller var det Glosimodts Holmenkolltype? Den holder artikkel-
forfatteren en knapp på. Selv om noen kanskje vil rynke på nesen over at den ble konstruert 
til en forstadsbane og ikke NSBs jernbanenett.

Om noen skulle spørre meg om hva som med rette kan kalles en ekte «Jernbanekiosk», er 
svaret mitt følgende:  Glosimodts type V. Ingen over – ingen ved siden.
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Til venstre: Et flott flyfoto over 
Hommelvik stasjon i juli 1963. Vi 
ser kiosken av “Ski-typen” nede 
til høyre i bildet. Kiosken ble opp-
ført her i 1959. Foto: Widerøe, 
Nasjonalbibliotekets samling/
WF-MVK-110561.

Glosimodts tegning av “Type V”. Dette var den mest bygde Glosimodt-kiosken med god margin. 
Riksarkivet/PA-1522/Ta/Taa.



Norsk jernbanemuseum årbok 2018

Berners tårnkiosk på Norsk Folke-
museum i Oslo. Foto: Kjetil Næss.
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Bevarte Narvesenkiosker 
Nøyaktig hvor mange av de gamle Narvesenkioskene som 
eksisterer i dag er det vanskelig å si noe om. Kioskene fikk 
nedskrevet sin verdi for hvert år i Narvesens årsregnskap til 
de sto til kr. 0,-. Da brydde ikke Narvesen seg nevneverdig 
om hva som skjedde med kioskene når de hadde bestemt 
å bytte de ut. Om de da ikke var bestemt flyttet til en annen 
stasjon, selvsagt. Ut i fra samtaler med flere personer både i 
NSB og hos Narvesen, har det kommet frem at det står noen 
ukjente kiosker som uthus på hytteeiendommer til noen 
tidligere stasjonsmestere. Noen står også som dukkehus i 
diverse hager, og i en kolonihave utenfor Stavanger er minst 
én i bruk som hytte. Dog er denne en god del ombygget.

Kiosker som er tatt ut til bevaring på museer og av andre 
foreninger er det rimelig god kontroll på.

Norsk jernbanemuseum 
Den aller første jernbanekiosken står utstilt i museums-
parken. Da Bertrand Narvesen startet opp i 1894 var dette 
allerede en aviskiosk i bruk på Skien stasjon. Narvesen flyttet  

 
kiosken først til Tivolihaven i Kristiania, før den i 1897 havnet 
på Tretten stasjon i Gudbrandsdalen. Kiosken sto deretter i 
Ringebu frem til 1946, før Jernbanemuseet fikk den.

Den andre Narvesenkiosken i museets samling er Glosimodts 
Holmenkolltype. Denne kiosktypen var ett av Glosimodts 
aller siste verk før han omkom i Nidareid-ulykken. Kiosken ble 
tegnet og oppført på seks stasjoner i Oslo i 1921. Stasjonene 
var Vinderen, Slemdal, Besserud, Holmenkollen, Voksenkollen  
og Frognerseteren. Dette var dyre, forseggjorte kiosker, som 
kostet hele 8990,- pr. stk. I tillegg ble det noen år senere opp-
ført to kiosker av samme type, men da til bruk som bykiosker 
i Hamar og Lillehammer. Nøyaktig hvilken av disse åtte 
kiosker det er Jernbanemuseet har fått tak på, er fremdeles 
noe usikkert, da Narvesen-arkivet mangler en del dokument-
er. Det vi vet er at bykiosken på Lillehammer i dag står på 
Maihaugen. Og vi vet at vår kiosk ble hentet på Geilo. Når den 
kom dit – og hvor den kom fra før den kom til Geilo – gjenstår 
å finne ut av. Kiosken er når dette leses inne til restaurering i 
museets snekkerverksted.
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Glosimodts kiosk av “Holmenkolltype” på Vinderen stasjon en gang på 1920-tallet. Kiosken er stort sett bygget etter Glosimodts hovedtegning  
fra 1921, bortsett fra at inngangen er på høyre side. Til høyre Jernbanemuseets kiosk av samme type. Denne har inngangen på venstre side, slik 
hovedtegningen også viser. Foto fra Vinderen: Narve Skarpmoen, Nasjonalbibliotekets samling/NS-NM-10976. Foto på museet: Kjetil Næss.
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Maihaugen 
På Maihaugen i Lillehammer står som nevnt bykiosken fra 
Lillehammer. Men denne, samt bykiosken på Hamar, var 
opprinnelig tegnet som jernbanekiosk. Denne kiosken er 
imidlertid en ombygd variant, da Gudmund Hoel i 1936 
tegnet en variant av kiosken med vesentlig større vindus-
flater. Et bilde av kiosken fra plassen sin i Nymosvingen på 
Lillehammer tatt i 1939 viser at ombyggingen da var fore-
tatt. I tillegg ble kiosken utvidet i bakkant rundt 1954. I 1974 
ble kiosken nedlagt og den ble flyttet til Stampesletta og 
brukt som brakke, før den kom til Maihaugen i 1988. I 2003 
var den ferdig restaurert og plassert ved jernbanestasjonen 
ved siden av toget 29.

Krøderbanen 
På Krøderen stasjon står det en Narvesenkiosk som Norsk 
Jernbaneklubb overtok i 1983 30 fra Hallingdal Folkemuse-
um. I følge kilden til På Sporet kommer kiosken fra Nesbyen 
stasjon og skulle være en Glosimodt-kiosk. Dette er trolig 
feil. Arkitekt Jürgensen tegnet i 1909 en enkel aviskiosk som 

Narvesen så valgte å bygge. Disse kioskene kom raskt på 
plass, og én av hovedgrunnene var Bergensbanens åpning 
samme år. Gulsvik fikk kiosken dette året, og på bildet over 
kan vi se at den er prikk lik kiosken på Krøderen.

Deretter ble en rekke Jürgensen-kiosker oppført på stasjo-
ner langs Bergensbanen de neste årene. Glosimodts første 
jernbanekiosk kom som kjent heller ikke før i 1915. I korre-
spondansearkivet mellom NSB og Narvesen kan vi også lese 
følgende 31:

Man samtykker i at der efter konferance med de respektive 
distriktschefer oppsættes en kiosk ved Hvalstad station avgift 
kr. 100,00 ved Hop st. avgift kr. 100,00 en ny kiosk ved Voss st. 
avgift kr. 500,00. Voss stations gamle kiosk kan oppsættes paa 
Gjeilo st. mot en avgift av kr. 200,00. Gjeilo stations gamle kiosk 
kan oppsættes paa Nesbyen station mot en avgift av kr. 100,00.

Kiosken ble altså flyttet fra Geilo til Nesbyen i 1918 eller 
1919. Deretter ble den nedlagt i 1948 og flyttet til Nesbyen 
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Jürgensens kiosk på Gulsvik like 
etter Bergensbanens åpning.  
Foto: Mittet, Nasjonalbibliotekets 
samling/MIT-GNR-01614.
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idrettsplass hvor den ble benyttet som billettkiosk frem til 
Hallingdal museum overtok den tidlig på 1980-tallet.

Foreningen Vestfold Privatbaner 
I tegningsarkivet til Narvesen finnes en tegning av kiosk-
type XI fra Glosimodt, men den er dessverre udatert. Vi vet 
imidlertid ut i fra bilder at den første kiosken av type XI 
kom til Lillehammer i 1919. Tegningen er derfor enten fra 
1918 eller 1919. På tegningen er det også notert hvilke fem 
stasjoner som fikk denne kiosktypen: Lillehammer, Voss, 
Fagernes, Støren og Larvik. Alle fem ble trolig oppført i 
årene 1919/1920. Type XI var ganske store og flotte kiosker. 
Litt som en type V som har vokst seg litt høyere og est ut i 
bredden.

Foreningen Vestfold Privatbaner klarte heldigvis å snuse 
opp denne kiosken for få år siden, der den sto ensom og 
forlatt inne i en privat hage i Vestfold. Kiosken ble så fraktet 
til foreningens tilholdssted ved Hillestad, og er nå under 
kyndig restaurering og vil bli en praktkiosk når den er ferdig. 

Mye tyder på at dette er kiosken som opprinnelig ble opp-
ført på Larvik stasjon.

Andre bevarte jernbanekiosker 
På Kirkenær stasjon på Solørbanen åpnet det en Narvesen-
kiosk 29. mai 1913 32. Den sto tidligere på mellomplattfor-
men på Elverum stasjon, men ble flyttet til Kirkenær da 
Elverum fikk en større kiosk dette året. Kiosken på Kirkenær 
var i drift frem til tidlig 1960-tallet og ble så glemt. Helt til 
Grue Rotary forbarmet seg over kiosken og restaurerte den 
for få år siden. Den står i dag plassert i stasjonshagen på 
Kirkenær stasjon. Trolig er dette én av arkitekt Jürgensens 
tidlige verk, med samme tegningsgrunnlag som kiosken på 
Krøderen.

Bevarte bykiosker 
Den mest kjente kiosken er nok Glosimodts første prakt-
kiosk «Centrum», som står på Eidsvoll plass i Oslo, tvers over-
for Grand hotell. Denne ble oppført i 1914 ved brannvakten, 
men ble så flyttet til dagens plassering i 1978. Kiosken fikk 
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En variant av Jürgensens kiosker 
på Kirkenær stasjon. Kiosken ble 
opprinnelig oppført på Elverum 
stasjon, før den ble flyttet til 
Kirkenær. Foto: Kjetil Næss.
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en fullstendig oppussing i 2015 i et arbeid støttet av Riksan-
tikvaren. Kiosken er også den eneste gjenlevende Narvesen-
kiosk fra tidlig 1900-tall som fremdeles er i bruk.

De to flotte kioskene til arkitektene Ree og Buch; Tyrihans 
og Palladio, er det også bevart noen få eksemplarer av. Dette 
var svært kostbare kiosker som kun ble oppført i et mindre 
antall. Tre Palladio og ti Tyrihans ble oppført i Hovedstaden 
tidlig på 1920-tallet. I tillegg ble noen få ekstra Tyrihans-
kiosker oppført i noen andre større byer. 

Kun én Palladio finnes i dag. Den er gjenoppført inne i det 
nye administrasjonsbygget til Reitan i Oslo, og står og troner 
midt i resepsjonsområdet. Man kan sikkert si mye om Reitan, 
men sans for det historiske har han.

På Norsk Folkemuseum på Bygdøy kan man se to kiosker; 
Berners tårnkiosk og én Tyrihans. For Tyrihans-kioskens ved-
kommende skriver Folkemuseet følgende på sine nettsider:

I 1922 ble Narvesens kontrakt med kommunen forlenget for ti 
år. Ett vilkår var det skulle settes ut minst ti nye kiosker. Kiosken 
«Tyrihans» er typisk for den nyklassisistiske retningen som slo 
igjennom i 1920-årene. Den var større og mer praktisk enn 
tårnkiosken. Kioskene ble lite endret før de ble utrangert i 1970-
årene. Av «Tyrihans»-typen er bare denne ene kiosken bevart. 
Gjenoppført på museet 1986.

Overraskelsen var derfor stor da artikkelforfatteren på vei 
hjem fra nettopp Folkemuseet, etter å ha fotografert både 
Berners tårnkiosk og Tyrihans, plutselig oppdaget at det 
sto enda en Tyrihans på Vinterbro utenfor Oslo. Etter litt 
undersøkelser viser det seg at Lokaltrafikkhistorisk Forening 
har klart å ta vare på Tyrihans-kiosken som opprinnelig sto 
plassert i Frognerveien 33. Kiosken er malt opp i de opp-
rinnelige fargene.

Og med dét kunne historien ha endt. Men neida. Under 
mitt arbeide med denne artikkelen har jeg fått kontakter 
både i Narvesen og gjennom andre kilder. Tidlig på forsom-
meren fikk jeg derfor vite at en gårdeier i Akershus hadde 

noe “gamle greier” stående bak låven sin. Og riktignok; der 
sto en av Berners tårnkiosker. Norsk Folkemuseum var ikke 
alene om å ha denne kiosktypen heller, skulle det vise seg.

Derfor ønsker Jernbanemuseet å få med følgende ut-
fordring til våre medlemmer og lesere av årboka: Om 
dere vet om noen kiosker av den gamle typen som står 
bortgjemt på en gård, et hyttetun eller et annet sted, så ta 
kontakt med Jernbanemuseet. Det ville vært fint om noen 
plutselig oppdaget at kiosken over alle kiosker, Glosimodts 
type V, eksisterer et eller annet sted der ute.

Den eneste gjenværende kiosk av typen “Palladio” ble restaurert og 
oppført inne i resepsjonen til Reitan Servicehandels hovedkontor i 
Oslo til åpningen i 2009. Foto: Kjetil Næss.
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Litt om Narvesen-mappene i Riksarkivet 
Narvesen ble tidlig på 2000-tallet kjøpt opp av Reitan Ser-
vicehandel AS, som da tok over Narvesens gamle hovedkon-
tor i Bertrand Narvesens vei i Oslo. Her var det gamle arkivet 
lagret i mange år, men få visste hvor omfangsrikt det var. 
Totalt er arkivet på 52 hyllemeter. Hvorfor Narvesen tok vare 
på så mye, inkludert regnskapspapirer som han etter loven 
ikke hadde behov for å gjøre, er det vel ingen som vet. Men i 
dag skal vi være glade for at Narvesen gjorde nettopp dét.

Arkivet består ikke kun av sakspapirer, korrespondanse, 
regnskap, kiosklister etc. Det inneholder også en rekke 
tegninger av Narvesens kiosker. I tillegg inneholder det 
en stor fotosamling. Deriblant Narvesens egen postkort-
produksjon som teller over 4000 postkort. I perioden 1897-
1917 engasjerte Narvesen blant annet Anders Beer Wilse 

til å ta bilder som så ble produsert som postkort for salg i 
sine mange kiosker. I tillegg til disse postkortene tok man 
bilder av omtrent hver eneste kiosk de hadde oppført. Siden 
Narvesen-arkivet er et privatarkiv, er bildene klausulerte. 
Bruken av de er dermed strengt og det er Reitan Service-
handel som har rettighetene. Man kan imidlertid få bla gjen-
nom bildemappene om man besøker Riksarkivet i Oslo.

I 2009 skulle Reitan Servicehandel flytte inn i helt nye 
lokaler i Gladengveien i Oslo, og hele arkivet ble da gitt 
i gave til Riksarkivet. Gunnar Rustgaard, tidligere ansatt i 
Narvesen, hadde allerede gjort en stor innsats med å ordne 
samt utarbeide katalogdelen av arkivet. På Riksarkivet er det 
lagret omtrent slik det var mens det sto i Bertrand Narve-
sens vei. Arkivet inneholder også arkivmappene fra Norsk 
Spisevognselskap.

To Tyrihans-kiosker eksisterer. Til venstre kiosken på Norsk Folkemuseum, og til høyre kiosken til LTF på Vinterbro. Foto (begge): Kjetil Næss.
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Narvesen startet tidlig opp et eget postkortforlag. Én av deres faste fotografer var blant annet Anders Beer Wilse. Hele postkortsamlingen 
befinner seg i arkivet etter Narvesen. Under ser vi “Narvesens Kioskcompagni postkort no. 526”. På neste side ser vi tillatelsen Wilse måtte ha 
fra Norges Statsbaner for å ferdes langs jernbanelinjen under sitt arbeide med å fotografere bilder til postkort. Vi ser også at det ikke kun var 
jernbane- eller kioskmotiver han tok bilder av. Riksarkivet/ PA-1522/U/Un.
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