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● Tomt til fotballhall
Svolvær IL får vederlagsfritt overta deler
av kommunal grunn gnr 18/430,1240
og 1784 for å bygge en fotballhall ved
Stranda stadion. Tomteavståelsen
utgjør kommunens bidrag til Svolvær IL’s
finansiering av prosjektet. Det forutsettes
at området omreguleres til formålet og at
det vurderes hvordan parkeringsplasser reguleres for de som går tapt.

● Ja til DL
Rådmannen innstiller på at det inngås
avtale mellom Destination Lofoten
og Vågan kommune der fordeling av
kommunenes tilskudd er basert på
antall innbyggere pr 1. januar. Avtalen
gjelder for tre år fra 2009. Vågan
kommune slutter seg til at satsene
for 2009 økes med 20 prosent til kr
484.000.

● 664.000 til asfaltering
Forslag til asfaltprogram i Vågan skal opp i NPU i dag:
Lappemasse: 100.000
Lilandsveien Reasfalt, del av vei: 80.000
Kryss Storøyveien/Valgata Reasfalt, del av vei: 45.000
Gunnar bergs vei Reasfalt, del av vei: 60.000
Lofotgata Reasfalt, del av vei: 65.000
Garsosveien Reasfalt, del av vei: 75.000
Myrveien Reasfalt, del av vei: 40.000
Ørnveien Reasfalt, del av vei: 175.000

● Ok med ny linje
Vågan kommune ser positivt
på Lofotkrafts planer om ny
hovedforsyningslinje fra
Kvitfossen til Kanstadbotn,
I konsekvensutredningen
bør mulig konflikt med
registrert viktig naturtype
ved Jordneset i Vestpollen
avklares.

Et brodert Fadervår henger på en
av dørene i kapellet, laget av Marit Olsen fra Årstein. Teatermaler
Kaare Stub Hegle har malt dette
alterbildet.

Nytt tak og et strøk maling. Slik fremstår kapellet i Svolvær i jubileumsåret 2009.
Alle foto: Edd Meby

● kapellets historie
1907: Svolvær Arbeiderforening
skriver brev til Vaagans
herredstyre, der det oppfordres
å bruke penger på et likhus i
Svolvær.
1911: Ordfører i
bygningsrepresentantskapet
i Svolvær, O. J. Kaarbø tar
opp spørsmålet om å anlegge
en egen kirkegård i Svolvær.
Svolværingene må på denne
tid frakte sine døde i båt til
Kabelvåg for å bli gravlagt.
1912: Kostnadsoverslag for
likhus foreligger. Beløpet er på
2000 kroner, men ingenting
skjer.
1916: Svolvær
Sanitetsforenings sykestue
bygges, med likrom. Denne
ordning varer helt til 1927.
1927-28: Bystyret bevilger
kroner 29.000 til kjøp av
kirkegård og bygging av et
gravkapell.
1927: Kommunen kjøper
to tomter til kirkegården, i
Øvreværet under Fløyfjellet og
Svolværgeita – et område som
på denne tid betraktes som
”langt ute på landet” i byen som
har ca 2700 innbyggere. Den
ene tomten blir kjøpt av L. Bergs
Likvidasjonsbo og den andre av
Størmers Sønner.
1928: Arkitekt Sverre
Pedersens tegninger av kapellet
presenteres for første gang.
Bygget av 14 x8 meter og har 70
sitteplasser.
1929: Kirkegården er ennå
ikke formelt innviet, men det
gravlegges likevel 14 personer
dette året. Den offisielle
innvielsen skjer 26. mai 1929
av prost Kristen Skjeseth.

Kapellet under
Geita fyller 80 år
Litt i skyggen av Svolvær kirkes storslåtte
jubileum, fyller kapellet
under Svolværgeita 80
år.
26. mai 1929 innviet prost
Kristen Kjeseth kirkegården
og kapellet. da hadde
svolværingene mast i ovver
20 år for å få en mer praktisk
og verdig utgang på livet enn
å bli rodd til Kabelvåg. Fem år
senere sto Svolvær kirke ferdig.
– Det er ingen tvil om at
kapellet har spilt en stor rolle
i Svolvær. Det var her, og ikke
i Svolvær kirke, at de fleste
begravelser fant sted, forteller

leder i Svolvær Kirkegårds
Venner, Arnold Nygaard.
– Svolværs innbyggere
var veldig fornøyd med at
kirkegården og kapellet ble
plassert under Svolværgeita.
Det var både vakkert, historisk
riktig i forhold til dette er byens
utspring - og praktisk greit. Det
var en «vårr» (kai) nede der som
brannstasjonen nå ligger, og
dit rodde man sine døde. Men
gravfølget kunne også bruke
agronom Pettersens hest og
vogn gjennom Nybyen, forteller
Nygaard, som de senere år har
skrevet to artikler om kapellet
og kirkegården i Årbok for
Vågan.

Nygaards bestefar amandus var
i sin tid den første ansatte på
kirkegården, og Arnold har hatt
sommerjobb på kirkegården.
Det var han og noen andre som
tok ansvar da kirkegården på
1990-tallet forfalt og kapellet
måtte repareres.
Svolvær Kirkegårds venner ble
stiftet i 1999 og har bidratt
sterkt til at kapellet har fått
nytt tak, nye vinduer og et
sårt tiltrengt strøk maling.
Dugnadsgjengen har sørget
for at gresset klippes, søppel
plukkes, og har attpåtil samlet
inn 60.000 kroner til det nye
orgelet. I fire år han ildsjelene
arrangert Kirkegårdens dag.

Men Arnold Nygaard er opptatt
av at kapellet og kirkegården
må brukes, ikke bare til
begravelser.
– Tidligere har det vært
minnegudstjenester her på
nyttårsaften. Det er kanskje
noe å vurdere igjen. Vi harogså
i det siste hatt konserter med
Svovlærensemblet, og ser
at kapellet, med sine 70-80
sitteplasser, kan fungere godt
til det formålet. I tillegg har
vi diskutert muligheten for å
ha en historisk vandring på
kirkegården, med utgangspunkt
i de mange interessante
menneskene som ligger
gravlagt her.
Edd Meby

Tror kirkegården er full i løpet av 2009
Det haster med å
få utvidet kiregården i Svolvær.

Arnold Nygaard regner
med at kirkegrden vil
være fullø i løpet av året,
og påpeker at det ikke er
funnet noe alternativ når
så skjer.

– Vi har hatt utvalg og
utredninger, men ingen
konklusjoner er dratt. Nå
haster det.
– Dette handler mye
om følelser. Folk far

svolvær vil gravlegegs i
Svolvær, ikke i Kabelvåg,
slik noen politikere har
foreslått., sier Nygaard
- som mener forslaget
som Tor andersen (Ap)

lanserte i Vågaavisa i
2008 er det beste.
– En utvidelse bak
husene i Blåtindveien
synes så være det
eneste realitsiske.

