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i aparatów w Olofström

Muzeum wieszaków i aparatów w Olofström

Jednym z najbardziej niekonwencjonalnych — a więc siłą rzeczy
jednym z moich ulubionych — miejsc w Szwecji jest... muzeum
wieszaków. W niepozornym domku w miasteczku Olofström kryje się placówka, eksponująca zarówno rzeczone wieszaki, jak i...
aparaty fotograficzne.
Zacznijmy od aparatów. Nils-Harald Ottosson, powszechnie znany jako Otto, przez dużą część swego życia był właścicielem sklepu fotograficznego. Po przejściu na emeryturę postanowił
w jednym z dwóch parterowych pomieszczeń owego domu (przekazanego na jakże szczytny cel przez gminę) udostępnić swe bogate
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i aparatów w Olofström

zbiory szerokiej publiczności. Na wystawie znajduje się ponad 900
różnych modeli aparatów, kamer, rzutników, rolek filmów i wszelakich fotoakcesoriów, z których najstarsze pochodzą z końca XIX
wieku, a najmłodsze — z czasów całkowicie współczesnych.
Po wejściu do skromnego pomieszczenia oczom gościa
ukazują się witryny wypełnione eksponatami z burzliwej przeszłości fotografii. Poza sprzętem działających do dziś globalnych
marek uważne oko znajdzie przykłady egzotyczne: miniaturowy
aparat firmy Yashica, silną reprezentację szwedzkich maszynek
(marek Unibox, Fotax Flexo, Fotima Reflex, Hela oraz Hasselblad),
radzieckiego Komsomolca oraz aparaty dla dzieci o kształtach
zwierząt…
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Wystarczy jednak przejść kilka kroków do pomieszczenia
w drugiej części parteru, by przenieść się do zupełnie innej — jeszcze bardziej absurdalnej — rzeczywistości. Mieszkaniec miasta
Olofström, a skądinąd znajomy Ottosona, Johnny Karlsson —
z zawodu nauczyciel — jest wykładowcą na kursach dla seniorów.
Swego czasu poprosił swoich słuchaczy o przyniesienie z domu
nieużywanych wieszaków. Efekt przerósł oczekiwania pomysłodawcy — kilkunastu kursantów dostarczyło... kilkaset wieszaków!
Nie pozostało nic innego, jak tylko zaanektować wolne pomieszczenie po sąsiedzku na potrzeby wystawy urządzeń pomocnych
przy przechowywaniu ubrań.
Wieszaki są wszędzie: na ścianach, na stojących (nomen
omen) wieszakach, na drążkach podwieszanych pod sufitem…
Cały zbiór ułożony jest alfabetycznie, według nazwy miejscowości,
z której pochodzi dany eksponat.
Kolekcja wieszaków liczy już ponad półtora tysiąca egzemplarzy i wciąż się powiększa...
Ta niepozorna placówka muzealna to kolejny dowód na
to, że Szwecja jest krajem, którego na pewno nie da się określić
mianem nudnego. Wizyta w tym miejscu pozostanie na długo
w pamięci każdego gościa.

Największy na świecie wieszak w Ullånger

Szwedzi lubią osobliwe formy reklamy. Przykładowo,
w miejscowości Ullånger w północnej Szwecji lokalny sklep
odzieżowy reklamuje się za pomocą największego na świecie
wieszaka o rozpiętości 11 m.
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Bellas Place (cadillaki, klimat lat 50. z USA) w Bromölla

W malutkiej miejscowości Bromölli w południowej Szwecji, tuż
przy trasie E22, znajduje się Bellas Place —niekonwencjonalny
owoc fantazji, pasji i zacięcia. To połączenie miejsca na odpoczynek podczas podróży, restauracji, motelu i klubu koncertowego.
Tutejszy przedsiębiorca, budowlaniec Marcus Svensson
stwierdził pewnego dnia, że czas urzeczywistnić swe marzenia.
Razem ze swymi szwagrami Niklasem i Torbjörnem Karlssonami
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przystąpił do budowy rasowego miejsca spotkań dla miłośników
amerykańskich lat 50. i 60. Za inspirację posłużył lokal Mel’s Drive
In sfilmowany w filmie George’a Lucasa Amerykańskie graffiti.
Szwedzka wariacja na temat powyższego miejsca zaczerpnęła swą nazwę od chevroleta bel air z 1958 roku: wspomniany
Niklas Karlsson po kupnie owego pojazdu zauważył, że przy kluczach znajduje się breloczek z imieniem auta — Bella. Obiekt ma
kształt rotundy, a honorowe miejsce parkingowe przed budynkiem zarezerwowane jest właśnie dla chevroleta imieniem Bella.
Po wejściu do środka oczom gości ukazuje się dwupiętrowe
wnętrze utrzymane w całkowicie jednolitym klimacie, znanym
z amerykańskich kin samochodowych (drive-in). Podłoga w kostkę
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z czarnych i białych kafli, wiekowy dystrybutor paliwa, prawdziwa
szafa grająca, naturalnej wielkości sylwetka Elvisa, meble inspirowane tapicerką amerykańskich krążowników szos, plastikowa
postać kelnerki na rolkach, serwującej koktajl mleczny (milkshake)
z wisienką, podwieszony nad sceną jednoślad, miniaturowa Statua
Wolności…
Dodatkowo tuż obok restauracji znajduje się 19 pokoi motelowych poświęconych zarówno gwiazdom popkultury (Elvisowi, Marilyn Monroe, Chuckowi Berry’emu...), jak i samochodom
z połowy ubiegłego stulecia.
Kicz? Może i tak. Jednakże cały kompleks trzyma poziom
i jest bardzo spójny.
Ludzie, którzy porzucają swój dotychczasowy tryb życia
i poświęcają zarobione pieniądze na realizację swych marzeń, zawsze budzili we mnie szacunek. Jeśli komuś przyjdzie przejeżdżać
przez Skanię drogą E22, polecam odwiedzić to zdecydowanie niestandardowe miejsce.

Turning Torso (drapacz chmur) w Malmö

Najwyższy (na dziś) wieżowiec w Skandynawii znajduje się w trzecim co do wielkości mieście Szwecji — Malmö. Obiekt ten jest
widoczny nieomal z każdego miejsca w mieście, a jego nazwa to
Turning Torso — Obracający się Tułów.
Owo cudo znajduje się na terenie dawnej dzielnicy portowej. Idea powstania tak spektakularnej konstrukcji związana jest
ściśle ze zmianami zachodzącymi w metropolii. Przez niespełna
trzydzieści lat malmeńskim symbolem była masywna suwnica
stoczni Kockums. W 1998 roku zaprzestano budowy statków
w Malmö, a cztery lata później suwnicę za symbolicznego dolara
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odkupiła stocznia Hyundai Heavy Industries w Korei Południowej.
Po zamontowaniu dźwigu w tamtejszym mieście Ulsan przemalowano konstrukcję na czerwono. Podobno Koreańczycy określają suwnicę mianem „łzy Malmö”, gdyż rzekomo mieszkańcy
szwedzkiego miasta mieli płakać, gdy metalowe elementy suwnicy
odholowywano od lądu.
W ten sposób z miasta zniknął element będący przez dekady dominantą horyzontu. Zapełnienie tej pustki było tylko
kwestią czasu.
W 1999 roku Johnny Örbäck, ówczesny dyrektor przedsiębiorstwa mieszkaniowego HSB, miał zobaczyć w broszurze
reprodukcję rzeźby hiszpańskiego architekta Santiaga Calatravy,
przedstawiającą geometryczną formę nawiązującą do męskiego
tułowia i zatytułowaną Twisting Torso. Można jednakże natrafić
na źródła przeczące takiej genezie powstania budynku. Jakkolwiek
by było, to Calatrava rozpoczął prace nad docelowo najwyższym
budynkiem w Skandynawii.
Projektowanie i budowa trwały łącznie sześć lat, a w 2005
roku budynek oddano do użytku. Oto kilka szczegółów dotyczących budowli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wysokość: 190 m.
Liczba pięter: 54.
Liczba wind: 3 w części mieszkalnej i 2 w części biurowej.
Liczba klatek schodowych: 1.
Liczba segmentów: 9.
Liczba pięter w każdym segmencie: 5.
Powierzchnia każdego piętra: 400 m2.
Skręt od parteru do ostatniej kondygnacji: 90 stopni.
Liczba mieszkań: 147.
Łączna powierzchnia mieszkań: ok. 13,5 tys. m2.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba mieszkań w segmencie: 3 – 9.
Łączna powierzchnia biurowa: ok. 4 tys. m2 (położone
w pierwszym i drugim segmencie).
Dwa najwyższe piętra — 53. i 54. — to przestrzeń konferencyjna do wynajęcia.
Na 43. piętrze znajdują się 3 pokoje hotelowe dla gości.
Sauny: 2 na 43. piętrze.
Sala gimnastyczna: na 43. piętrze.
Pokoje z panoramicznym widokiem: 2 na 43. i 49. piętrze. Miejsca siedzące dla 20 osób.
Sala imprezowa: na 7. piętrze. Miejsca siedzące dla
30 osób.
Lokatorzy mogą wynająć miejsce w piwniczce na wino.
Lokatorzy mają do wyłącznej dyspozycji 8 biur.
Całodobowa recepcja (rzadkość w Szwecji).
Możliwość skorzystania z usług konsjerża.
Wszystkie okna można otwierać, lecz tylko do pewnego
stopnia.
Czyszczenie okien z zewnątrz jest wliczone w czynsz.

Nie byle co...
Koszt budowy budynku wyniósł ok. 1,6 mld koron (na
ówczesną wartość ok. 800 mln złotych). Początkowo planowano
sprzedawać mieszkania na własność, lecz okazało się, że chętnych
było bardzo niewielu (co nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę cenę
trzypokojowego apartamentu na poziomie 4 mln koron i miesięczny czynsz rzędu 4 tys. koron). Dlatego też zadecydowano
o oferowaniu mieszkań na wynajem.
W 2012 roku przedsiębiorstwo HSB wystawiło budynek
na sprzedaż. Celem transakcji ma być pozyskanie kapitału, który
firma ulokuje w większej liczbie nowych mieszkań o nieco bardziej
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„przyziemnym” charakterze. Cena wywoławcza wyniosła 2 mld
koron szwedzkich. Najwyższa cena, jaką się udało uzyskać w ramach negocjacji, to 1,7 mld koron, lecz oferta ta nie okazała się
satysfakcjonująca dla obecnego właściciela, w związku z czym do
transakcji nie doszło.
Jeśli zatem macie, Szanowni Czytelnicy, trochę drobnych — śmiało siadajcie do negocjacji z HSB.
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