
 

Stora Brogatan västerut från Allégatan 

En gammal bild från år 1882 och fotografen står precis ovanför Allégatan. Skulle man fotografera en 
bild på samma ställe i dag så ser vyn lite annorlunda ut. Här ser man hur mycket Allégatan lutar mot 
Stora Torget och då förstår man varför man valde att sänka eller höja Allégatan på vissa ställen. Det är 
många byggnader som är borta i dag, näst intill alla byggnader. Det finns några kvar som t.ex. Sven 
Eriksonsskolan som vi ser allra längst bort men det finns allt några gamla byggnader längre ner på Stora 
Brogatan som finns kvar. Byggnaden till höger tillhörde den så kallade Rike-Nelson och denna byggnad 
plus byggnaden bredvid vid Torggatan revs när man skulle bygga dagens Rådhus som invigdes den 7 
mars 1910. Det sägs att Rike-Nelsons byggnad var den första byggnaden efter den sista stadsbranden 
som byggdes i två våningar med vind. Annars var det bara tillåtet att bygga i en våning och vindsvåning 
efter den sista branden. Kvarteret till höger heter Justitia och kvarteret till vänster heter Pandora och 
jag tror att detta kvarter revs på 1960-talet och sedan byggde man upp Tempohuset med den klassiska 
tårtfasaden. 



 

Lite kuriosa så bjuder jag på denna bild på Tempos tårtfasad som jag fotograferade år 2012, där står 
den gömd i skogen på Gässlösa. Det finns även en del av fasaden vid Kulturhuset, uppställd som typ 
ett konstverk. Jag vet inte om den står kvar eller inte, det var ett tag sedan som jag var vid Kulturhuset. 
Jag vet inte vilket år som man monterade ner fasaden på Tempohuset men kan det ha varit på 1980-
talet. Jag har för mig att det var i samband med att banken Nordea skulle flytta in i fastigheten. Enligt 
min åsikt så tycker jag att den var en mysigt byggnad med denna fasad. 

 


