Farsta

Farsta centrum från ovan vid invigningen 23 oktober 1960. Foto Oscar Bladh, Stockholms stadsmuseum.

F

arsta centrum invigdes med pompa och ståt i oktober 1960.
Farsta byggdes som den första ABC-staden i Söderort, där A
stod för arbetsplatser, B för bostäder och C för centrum.
I anslutning till tunnelbanan, som var en förutsättning för hela
utbyggnaden, lades centrum med Farsta Torg som en stor marknadsplats. Torget kantas av varuhus på rad. Det var nu som
varuhuset slog igenom med full kraft. Bilen hade kommit för att
stanna och för den skapades stora p-platser. Dessutom låg här ett
fyrtiotal affärer av olika slag, post, banker, systembolag, polisstation, läkarhus, kyrka, teater, biograf, restaurang, bibliotek-ja, allt
vad en människa kunde tänkas behöva!

D

et var arkitekterna Backström & Reinius som skapade Farsta
torg, denna nordiska piazza med individuellt utformade
fasader. Vid den här tiden experimenterade man gärna med nya
material och former som vi kan se t ex i Ahlens ' tårtpappersmönstrade
betong. Grannhusets fasad är klädd med oljad teak, som kröns av

nakna glödlampor likt en modern riddarborg. NK mittemot fick
en gedigen naturstensfasad, precis som gamla NK på Hamngatan
inne i Stockholm.
De 16 våningar höga punkthusen intill centrum annonserar på
långt håll var stadsdelens hjärta finns. Något lägre bostadsbebyggelse tar vid ju längre ut man kommer från centrum. I stadsdelens
utkanter lades flera stora radhusområden.

A rbetsplatserna i ABC-sta~en Farsta blev inte så många och så
flstora som det ursprunghgen var tänkt. Den största var f d
TelestyreIsens stora komplex intill Nynäsvägen, dagens Telia. En
annan stor och viktig arbetsplats var Folksam.
Samtida skribenter skrev om Farsta som "den förverkligade
drömmen om en stad för tjugonde århundradets människa". Farsta
var när det byggdes mycket uppmärksammat, även internationellt.
Tunnelbanestation Farsta invigdes 1960.
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