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Stort intresse för Glaesers urbanföreläsning
Det blev en fullspäckad timme när Edward Glaeser höll årets Uppsala Lecture på
temat The Urban Century – An Urban World. Harvardprofessorn lovordade staden i en
underhållande föreläsning som lockade en stor publik från olika delar av universitetet.
Edward Glaeser är ett hett
namn inom urbanforskningen och
han var den förste nationalekonomen att hålla Uppsala Lecture in
Housing and Urban Research, som
föreläsningen egentligen heter.
– Vi är stolta över att få hit en
världsledande forskare inom nationalekonomi och urbanforskning för
en öppen föreläsning. Det som är
roligt med Edward Glaeser är att
EDWARD GLAESER
Edward Glaeser innehar Fred and Eleanor
Glimp-professuren vid Harvard University.
Hans ekonomiska forskning utgör pionjärarbeten som har ökat förståelsen för hur
man till exempel ska förstå bostadsbubblor.
Han har lanserat ett flertal teorier om bland
annat bosättning, prisbildning och fattigdom.

han är känd inom stora kretsar, inte
bara inom nationalekonomin. Hans
föreläsningar lockar även forskare och yrkesverksamma inom till
exempel arkitektur, stadsplanering,
kulturgeografi och statsvetenskap,
säger professor Matz Dahlberg,
som tog initiativet till att bjuda in
Glaeser till Uppsala.

Glaesers föreläsning baserades
till stor del på hans storsäljande bok
Triumph of the City och fokuserade
på de positiva ekonomiska aspekter
som kommer av att människor bor
i storstäder. Efter den timslånga
föreläsningen följde frågestund och
mingel med tilltugg i Universitetshuset.

Uppsala Lecture in Housing
and Urban Research är ett årligt
arrangemang som IBF anordnar för
att uppmärksamma internationellt
ledande bostads- och urbanforskning. Under veckan deltog Edward
Glaeser även i ett forskningsseminarium på IBF och i ett seminarium
exklusivt för institutets doktorander.
– Vi är mycket nöjda med Edward
Glaesers besök. Det är alltid inspirerande att möta internationella
toppforskare, och vi uppskattade
särskilt hans engagemang i mötet
med våra doktorander, säger IBF:s
prefekt Irene Molina. l
Föreläsningen och den efterföljande frågestunden hittar du på:
media.medfarm.uu.se/play/kanal/43
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Prefekten

”Grön teknik ses som en
ny global marknad där
man ser potential att bli
konkurrenskraftig.”

Staden som en global aktör
Staten har länge haft monopol på att bedriva utrikespolitik, men när terrorism och
klimatförändringar är hot som de styrande på lokal nivå måste hantera dagligen har
världens storstäder tagit ett stort kliv ut i den internationella politiken. Därmed har
de globala städerna med New York i spetsen blivit en maktfaktor att räkna med inom
både säkerhetspolitik och globala miljöfrågor.
systematiskt allt större befogenheNYPD, New Yorks egen poliskår,
ter för att skydda sina 8 miljoner
känner de flesta till från TV-serier
och filmer. Vad som inte är lika känt invånare.
– I New York anser man inte längre
är att denna lokala polisorganisation, som lyder under borgmästaren att staten klarar av att skydda invånarna mot terrorism, säger Kristin
i New York, har ett eget luftvärn
Ljungkvist, statsvetare på IBF.
och egen kontraterroristbyrå med
Hon har forskat om hur New York
underrättelsetjänstverksamhet i
har blivit en aktör inom internatiobland annat Mellanöstern. Dessutom hårdbevakas hela
nell politik. Kristin
södra Manhattan med ”I New York anser
Ljungkvists sluthjälp av ett stort antal
man inte längre att sats är att stadens
kameror och avancerad
centrala roll i den
staten klarar av att globala ekonomin
datateknologi som letar
efter avvikande förete- skydda invånarna
verkar innebära
elser. Allt för att skydda mot terrorism.”
att dess lokalpofinansdistrikten från nya
litiska företrädare
terrordåd.
anser sig ha rätt att driva globala
frågor på egen hand.
– Det finns en stark konkurrens
Efter terrorattacken den 11
mellan de stora globala städerna.
september 2001 tar sig staden

De tävlar om att vara mest säkra
och mest hållbara. Det gör dem
globalt attraktiva.
Just hållbarhet är en fråga som
utmärker New York. Genom att
underteckna Kyoto-protokollet,
i protest mot att USA:s regering
inte har gjort det, har stadens förre
DEN GLOBALA STADEN
Begreppet den globala staden slog igenom
med sociologen Saskia Sassens bok The global city 1991. En global stad är en samlingspunkt i den internationella ekonomin. Här
ligger börsen, de finansiella instituten och
de multinationella företagens huvudkontor.
De fem största globala städerna är New
York, London, Tokyo, Hongkong och Paris.
Därefter kommer tillväxtstäderna Dubai,
Rio de Janeiro och Singapore. Stockholm
brukar ligga på ungefär plats 25 när globala
städer rankas.

Miljöfrågorna ställs ofta mot
ekonomin, men i New York har de
styrande vänt på perspektivet.
– Grön teknik ses som en ny global
marknad där man ser potential att
bli konkurrenskraftig. De ser också
att de kan tjäna pengar på att minska sin energiförbrukning, berättar
Kristin Ljungkvist.
New York är förstås inte ensam
om att agera aktivt för att förhindra
att invånarna drabbas av klimatförändringar. Till exempel var Toronto
i Kanada först ut med att sätta upp
egna utsläppsmål – detta medan
de nationella regeringarna fortfarande diskuterade detaljerna kring
Kyoto-protokollet. Allt fler städer
har följt efter och hundratals städer
runt om i världen har nu egna
klimatmål.
Den svenska kommunallagen
hindrar svenska städer att agera
utrikespolitiskt på samma sätt
som New York gör. Men numera
har till och med Stockholms stad
en egen internationell enhet och
en egen agenda när det gäller att

bli en stark grön aktör med egna
miljömål. När det gäller koldioxidutsläpp har Stockholm en nollvision
till och med 2050.
– Stockholm och andra städer har
inte tid att vänta på att någonting
ska hända nationellt, förklarar
Kristin Ljungkvist, vars forskning,
i motsats till tidigare forskning,
visat att det ändå verkar finnas ett
demokratiskt underskott i denna
”glokala” politik.
– Många andra forskare hävdar att
den lokala politiken ofta är mer
demokratisk än den nationella, men
min fallstudie av New York visar
att det finns mycket stora problem
med till exempel civil kontroll av
NYPD:s globala förehavanden. l

Kristin Ljungkvist är lektor i statsvetenskap och forskare vid IBF.
Hon har nyligen disputerat med
avhandlingen The Global City 2.0.

Fotograf: Mikael Wallerstedt

Foto: Mostphotos

borgmästare Michael Bloomberg
kommit att bli en global ledare i
kampen mot klimatförändringar.
Bloomberg drev till och med frågan
att lokala företrädare från storstäderna borde få sitta med kring
förhandlingsbordet vid klimatmöten.

I olika internationella sammanhang
pratas det allt oftare om globala
bostadskriser. Kriserna består delvis
av bostadsbristen, men främst siktar
debatten in sig på finansieringen av
bostadsbyggande och på en ändrad
syn på bostadens värde.
Världen har gått från en syn på
bostaden som en grundläggande
mänsklig rättighet – som stat och
kommun ska se till att försörja sina
invånare med – till en alltmer ekonomistisk syn på bostaden som en
marknadsvara.
I vissa samhällen, som i Sverige,
är det hyresrätten som är hotad, i
andra är det den sociala bostaden
(social housing). Sveriges hyresrätt
kan sägas vara den universalistiska
versionen av social housing, det vill
säga att alla ska ha tillgång till denna
boendeform istället för att staten
enbart tar ansvar för dem som inte
klarar sig ekonomiskt på den fria
marknaden.
Frågorna är relevanta för svensk
bostadspolitik. Man kan fråga sig till
exempel om den svenska hyresrätten kommer att lyckas överleva de
ideologiska och politiska förändringar som står och knackar på dörren.
Om bland annat dessa frågor
handlar de senaste numren
av våra internationella tidskrifter
International Journal of Housing Policy
och Housing, Theory and Society.
Ta gärna en titt på dessa två spännande nummer! Du hittar dem på
www.tandfonline.com
under kategorin
”Urban studies”.

Irene Molina,
professor i kulturgeografi och prefekt
vid IBF.
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Krönikören:

Den traditionella stadsplaneringen utmanas i Södertälje

En baksidesvändning?

Fotograf: Kim Eriksson

Södertälje har kommit att bli en
symbolisk huvudstad för en hel
folkgrupp. Härifrån utgår världsomfattande satellitsändningar som riktar
sig till assyrier och syrianer. Fotbollslagen Assyriska FF och Syrianska FC
har stora supportergrupper långt
utanför Sveriges gränser och hit åker
till och med par på bröllopsresa.
Jennifer Mack är antropolog och
urbanforskare och hon har studerat
hur en invandrargrupp har kommit
att påverka stadsutvecklingen rent
fysiskt. Hon vänder sig mot den
allmänna bilden av de modernistiska
förorterna.
– Medierna målar upp en negativ
bild av passiva invånare i utanförskap. Men många av dem som jag
har mött känner inte alls igen sig i
den beskrivningen. De bor i fina villor och ser Södertälje som sin hemstad. En stad som de vill vara med
och utveckla
för framtiden, berättar
Jennifer Mack
som genom
deltagande
observationer
har studerat
JENNIFER MACK.
både den
Urbanforskare vid IBF, som
assyriska-syri2012 doktorerade inom
Arkitektur, urbanism och
anska gruppen
antropologi vid Harvard.
och följt arbetet på samhällsbyggnadskontoret
under flera år.
Geneta är ett av fem miljonprogramsområden med flerfamiljshus
som byggdes på 60- och 70-talen i
Södertälje. Bygget visade sig vara en

missbedömning – människor ville
hellre bo i småhus och många av de
nya moderna lägenheterna gapade
tomma redan på 70-talet. Detta
sammanföll med att den assyriska
och syrianska gruppen började anlända till Södertälje. Sedan dess har
allt fler assyrier och syrianer samlats
i staden och för första gången kan
man nu prata om etniska ”enklaver”
i Sverige. Detta ställer helt nya krav
på stadsplanerarna.
– Även om de boende räknas som
segregerade är de inte utanför samhället. Gruppen har byggt mycket
och gått igenom bygglovsprocesser,
precis som vem som helst, säger
Jennifer Mack, som har tittat på hur
Geneta har förändrats i samband
assyrier-syrianernas olika arkitekturprojekt.
Bygget av den ortodoxa kyrkan är
ett exempel. Församlingen lyckades
köpa ett stycke mark beläget
i en buffertzon, som från början inte
var tänkt att bebyggas alls. Arkitekten ritade en diskret byggnad som
undan för undan har förvandlats till
den viktiga knutpunkt som kyrkan
är idag. Samtidigt har ett nytt kommersiellt centrum växt fram precis
bredvid. Det gamla centrumet från
60-talet överges alltmer.
   Ett annat exempel är stadsdelen
Lina Hage där kommunen hade
förväntat sig att den svenska medelklassen skulle bygga traditionella
trähus. Detaljplanen var därför vagt
formulerad – till glädje för de många
assyriska-syrianska familjer som
köpte tomterna och byggde sina

I SKUGGAN. På baksidan av husen möts besökaren
av en brant trappa som leder upp till de äldre kvarteren och den nyanlagda Frodeparken.

Fotograf: Jennifer Mack

New York har Little Italy. Chinatown är en stor
turistattraktion i många huvudstäder. På liknande
sätt har den assyriska-syrianska gruppen bildat
mindre enklaver i Södertälje, som skämtsamt
kallas ”Little Baghdad” eller ”Mesopotälje”.

FRAMSIDAN (t.v). Mellan de nya byggnaderna vid
Uppsala resecentrum skymtar den äldre 20-talsbebyggelsen fram.

ORTODOXA KYRKAN (ovan). Området kring
S:t Afrems kyrka har blivit Genetas nya knutpunkt.
PERSONLIG ARKITEKTUR (nedan).
Husen i stadsdelen Lina Hage följer inte alltid
den traditionella standarden i Södertälje.

drömhus. Många hus byggdes med
unika och personliga former med
importerade material som passade
familjernas behov och vardagsliv.
Detta fick till följd att stadsplanerarna satte upp fler regler kring material i följande detaljplan. Invånarna
hittade snabbt sätt att kringgå även
dessa. När fasader av mexitegel
förbjöds, uppförde man istället hus
med putsade fasader som formades
till mexitegel.
Jennifer Macks budskap är att
det är dags att tänka på andra sätt
när man planerar städer. Att bygga
jämlikt behöver inte betyda att man
måste bygga fysiskt identiskt lika.
– Enklaver och segregation är inte
samma sak. Som en stadsplanerare
berättade för mig; ”Man har alltför
ofta insett för sent att det inte är
medelsvensson som ska bo i dessa
områden.” Stadsplanerarna ska inte
försöka bygga bort något som de
som bor där inte uppfattar som ett
problem. l

Följdinvesteringarna till Uppsationsgalleria. Tillika handlar det om
las nya resecentrum – invigt 2011 – en långt driven ekonomisk exploatar plats på stadens baksida. Tidigare tering av central mark, lika värdefull
fanns här en outnyttjad bangård
som tidigare underutnyttjad.
och bakom den tog Salagatans, och
Uppsalas befolkning passeraför staden egenartade, 20-talsbede nyligen 200 000-strecket, och
byggelse vid. Mitt emot det nya
Uppsala blev därmed landets fjärde
stationshuset möts Uppsalabesöstorstad. Som av en tanke tillkom
karen av två stora bågformade hus,
den nya byggnadssviten med sin
som tillsammans
storstadsmässiga
öppnar sig för so- ”De nya byggnadernas utformning i stort
len mot sydväst. volym, höjd och estetik sett samtidigt. Att det
är en helt annan än de här skulle vara på
Söder om dem
möter vi en rad
glesa 20-talshusen, vil- stadens baksida vore
med tätt placera- ket skapar en närmast att orientera sig efter
de skivhus, med
en förgången kartbild.
våldsam kontrast. ”
gaveln mot spåBinder inte de nya
ren, och längst ned på den nydraghusen snarare samman stadens
na Stationsgatan finns en tomt för
östra sida med dess västra – med
det blivande kontorshuset Juvelen – framsidan?
vars fasad är ämnad att gnistra som
För den som botaniserar runt i
en ädelsten vid solsken. Hela den
kvarteren blir svaret ändå inte ett
nya byggnadssviten vänder sig mot
självklart ja. Om bangården tidigare
järnvägen och solen.
fungerade som en gräns och bufNybyggnationen utgör i mycket
fertzon, bildar den nya byggnadsen tidstypisk exponent för så kallad sviten också en gräns, om än med
stadsläkning (eller brownfield-utnya medel. Och de är flerfaldiga,
veckling) med sin blandning av
men entydiga. Den nya cykelunderfunktioner: kontorsarbetsplatser
farten från stadens västra sida siktar
och bostäder, hotell och konsumin sig på mellanrummet mellan

de två båghusen, men så fort den
kommit igenom mellan dem, viker
den av i 90 grader, visserligen åt
båda hållen, längs byggnadssvitens
baksida; enda direktförbindelsen
med den äldre 20-talsbebyggelsen
utgörs av en trappa. Byggnadssviten
vänder också baksidan, eller skuggsidan, till den äldre bebyggelsen.
De nya byggnadernas volym, höjd
och estetik är en helt annan än de
glesa 20-talshusen, vilket skapar en
närmast våldsam kontrast. Den nya
bebyggelsen vänder sig förvisso
mot solen, men samtidigt vänder
den sin skuggande baksida mot den
äldre bebyggelsen. För att undvika
det hade nybyggnationen behövt
planeras och gestaltas lika mycket
från nordost som från sydväst. För
exploatörerna verkar det inte ha
varit angeläget. l

Mats Franzén,
professor i sociologi
och forskare på IBF
med intresse för
stadshistoria.

Fotograf: Mikael Wallerstedt
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Eva Sandstedt och Sara Westin har
publicerat artikeln “Beyond Gemeinschaft and Gesellschaft. Cohousing Life in Contemporary Sweden”
i Housing, Theory and Society
online. Artikeln bygger på resultat
från en intervjustudie med boende
i kollektivhus i
Stockholm i andra
Housing, Theory
and Society
halvan av livet, och
besvarar frågorna:
Vad innebär det
att bo i denna
okonventionella
boendeform?
Vilka är det som
bor här? Artikeln
innehåller också en teoretisk diskussion kring hur detta sätt att bo och
leva kan definieras rent sociologiskt,
och landar mittemellan och bortom
Ferdinand Tönnies klassiska begrepp
Gemeinschaft och Gesellschaft och
i Herman Schmalenbachs idé om
Bund. l
ISSN 1403-6096
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Sandstedt Eva & Westin Sara 2015, “Beyond
Gemeinschaft and Gesellschaft. Cohousing Life in
Contemporary Sweden” på Housing, Theory and
Societys webbplats www.tandfonline.com.

Hur påverkades den svenska bostadsmarknaden
av den ﬁnansiella krisen?
Den globala nanskrisen 2008
visade tydligt att bostadsmarknaden kan ha en koppling till ett
lands finansiella stabilitet. I Sverige
påverkades bostadsmarknaden
ganska lite av krisen, trots att de
liberaliseringar som har skett inom
bostadssektorn potentiellt borde
ha gjort det svenska systemet mer
sårbart.
I denna artikel diskuteras hur
den svenska bostadsmarknaden
förändrats över tid och hur detta
har påverkat risken för att en bostadskris ger en nansiell kris och
vice versa.
– Slutsatsen är att Sverige har
haft god hjälp av de lärdomar och
de förändringar man gjorde efter

Hur kommer det sig att Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet inom sig hyser Europas ledande miljö för forskning om
städer och bostäder? Så inleder Bo
Bengtsson, IBF, ett kapitel i en bok
som nyligen gavs ut med anledning
av Samhällsvetenskapliga fakultetens 50-årsjubileum. Kapitlet beskriver hur IBF inrättades år 1994
i samband med nedläggningen av
Statens institut för byggnadsforsk-

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS
Skrifter rörande Uppsala universitet
C. Organisation och Historia 103
Editor: Ulf Göranson

ning. Utöver en historieskrivning
och en kort genomgång av dagens
verksamhet vid IBF presenteras två
forskare som på olika sätt satt sin
prägel på institutet: nationalekonomen Bengt Turner och sociologen
Jim Kemeny. l

Den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bildades
1964. Under 50 år har fakultetens medarbetare deltagit i den samhällsvetenskapliga forskningens och undervisningens förändringsprocesser,
men också påverkat hur såväl akademien som samhället utvecklats.
Denna skrift beskriver framförallt fakultetens och några av dess institutioners historia under perioden 2004–2014. Bidragen skildrar också delar
av den verksamhet som bedrivs i dag, och berättar därtill något om
de utmaningar den samhällsvetenskapliga forskningen och utbildningen
står inför.

Bengtsson, Bo, 2014, ”Tvärvetenskap på
disciplinär grund – tjugo år med Institutet för
bostads- och urbanforskning” i Mattias Bolkéus
Blom & Lars Magnusson (red) Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50
år, 1964-2014.
Distributor: Uppsala University Library
Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden
www.uu.se
acta@ub.uu.se
ISSN 0502-7454
ISBN 978-91-554-9062-1

Holmqvist Emma & Magnusson Turner
Lena, 2014, ”Swedish welfare state and
housing markets: under economic and political
pressure” i Journal of Housing & the Built
Environment, Vol. 29 Issue nr 2, sid. 237-254.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID UPPSALA UNIVERSITET 50 ÅR, 1964–2014

Framväxten av ett mångvetenskapligt institut

1990-talskrisen, men att det också
fanns ett visst mått av tur bakom
att bostadsmarknaden klarade
krisen 2008 så pass bra. Potentiellt
kan vi drabbas värre vid en ny kris,
säger Emma Holmqvist, IBF.
Förändringarna på bostadsmarknaden har också inneburit
att välfärdsstaten blivit sämre på
att bryta sambandet mellan låga
inkomster och dålig bostadssituation. Låginkomsttagare bor sämre
idag, och singlar, ensamstående
föräldrar och unga har drabbats
särskilt hårt. l

Samhällsvetenskapliga fakulteten
vid Uppsala universitet 50 år,
1964–2014

Mattias Engdahl, forskare i nationalekonomi vid IBF,
har fått 1 040 000 kr från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) för att
under perioden 2015-2017 bedriva projektet Långsiktiga effekter av ekonomiska nedgångar på ungas etablering
på arbetsmarknaden.

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid IBF, har
fått 6 400 000 kr från Vetenskapsrådet för att under
perioden 2015-2019 bedriva projektet Att sätta genusperspektiv på boendet. Ett intersektionellt perspektiv på
bostadsförsörjningen och stadsplaneringen med fokus på
genusrelationer i Sverige.

Stina Fernqvist, forskare i sociologi vid IBF, har fått
1 600 000 kr i postdoc-bidrag från Forskningsrådet
för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) för att under
perioden 2015-2016 bedriva projektet Framställningar
av föräldrapositioner vid barnvräkningar: kategoriseringar,
förklaringsmodeller och möjliga insatser.

Evert Vedung, professor emeritus i statsvetenskap
vid IBF, har fått 130 100 kr i stipendium från Stiftelsen
för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) för att under april och maj 2015 bedriva
projektet Evaluation and Implementation Analysis for
Defense, Science & Technology, and Security Interventions.

Cecilia Enström Öst, forskare i nationalekonomi vid
IBF, har fått 2 530 000 kr från Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd (Forte) för att under perioden
2015-2017 bedriva projektet Bostadens betydelse för
barnafödande, arbete och framtida bostadskarriär.

Sara Westin, forskare i kulturgeografi vid IBF, har
fått 4 040 000 kr från Vetenskapsrådet för att under
perioden 2015-2019 bedriva projektet Bakom retoriken:
Om implementeringen av ett nytt stadsplaneringsideal i
Sverige.

TJÄNSTELÄGET
Ståle Holgersen har fått stipendium som forskare
till och med den 31 december 2017.
Linn Holmberg har anställts som forskare i idéhistoria till och med den 31 januari 2016.
Emma Holmqvist har anställts som forskare
i kulturgeografi till och med den 31 maj 2015.
Kristoffer Jutvik har anställts som doktorand
i statsvetenskap från och med den 1 januari 2015.
Christina Kjerrman-Meyer, administratör, går
i pension från och med den 1 maj 2015.

Annika Kollstedt har anställts som administratör
från och med den 16 februari 2015.
Ann Rodenstedt har anställts som forskare i
kulturgeografi till och med den 31 december 2015.
Ulrika Wahlberg har anställts som informatör från
och med den 16 mars 2015.
Stina Fernqvist har anställts som forskare i sociologi
till och med 31 december 2016.

AVTACKNING. I februari avtackades Christina Kjerrman Meyer, som går i pension
efter en lång arbetsinsats. Christina var administratör vid IBF sedan starten 1994 och
arbetade tidigare även på gamla SIB (Statens institut för byggnadsforskning). Christina
har varit en utmärkt kollega, engagerad, kunnig och positiv. Vi kommer att sakna dig
Christina och önskar dig en upplevelserik fritid!
Redaktörer: Mattias Bolkéus Blom och Lars Magnusson
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AVS: Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, Box 514, 751 20 Uppsala
Besöksadress:Trädgårdsgatan 18, Uppsala

Foto:Tony Danninger

Nu rivs tårtpappersfasaden på
Åhlénshuset i Uppsala, som har
skapat debatt sedan huset byggdes
på 60-talet. Det var arkitekten Bengt
Edlund på arkitektbyrån Backström
& Reinius som utformade det tårtpappersliknande betongmönstret till
det dåvarande Tempo-varuhuset. Fasaden uppfördes även på varuhusen
i Borås och Farsta centrum. Tanken
var från början att den skulle pryda
alla Tempo-varuhus i landet, som
en del av själva varumärket. Efter
de kraftiga protesterna i Uppsala
skrotades dessa planer.
Utformningen har fått utstå hård
kritik under åren, men sedan rivning-

ÖVERVÄXT. Tony Danninger har fotat Boråsvaruhusets fasad där den står bortglömd i skogen.

en blev känd har fasaden
väckt ett nyvunnet intresse
hos många Uppsalabor
och röster har höjts för att
den ändå skulle bevaras.
Dock uppges den ha varit
i dåligt skick och istället
för en totalrenovering har
fastighetsägaren satsat på
att bygga nytt.
Nedmonteringen av
ÅHLÈNSHUSET. Den modernistiska byggnaden vid Stora
fasaden blev spektakulär i
Torget i Uppsala har varit föremål för många diskussioner.
sig. Många nyfikna samlades
för att titta och fotografera
Fasaden från varuhuset i Borås
när delarna långsamt monterades
har inte gått samma omvårdnad till
ner en i taget. De som sörjer att
mötes. När fasaden revs på 80-talet
fasaden rivs har inte behövt gå
dumpades fasadblocken ute i skogen
lottlösa. Delar av fasaden har sågats
och där ligger de kvar. I och med att
upp i småbitar och sålts till hugade
Uppsalas fasad nu rivs blir den i Farspekulanter till förmån för Barncansta centrum den enda som återstår.
cerfonden. 50 kronor kostade det
Under våren byggs Åhlénshuset
att få med sig ett stycke byggnadsi Uppsala ut och kommer så småhistoria hem. Men det är inte allt
som har gått till försäljning. Tre block ningom att få en fasad av glas och
metall. l
av tårtpappret har sparats intakta
för att senare återkomma som ett
Se fler bilder på Boråsfasaden:
minnesmärke någon annanstans i
kulturinatur.blogspot.se/2014/03/
tempofasad-i-boras.html
staden, rapporterar UNT.
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