
 

Lilla Brogatan Kv. Nessus 

Korsningen Lilla Brogatan-Lilla Kyrkogatan en gammal byggnad som inte finns kvar i dag. Den byggdes 
år 1843 i så kallad stöphusteknik. Det var C G Rydin som kom på detta byggnadssätt genom att gjuta 
med kalkbruk och sten med träformar. Denna byggnad är byggd efter Borås 4:e stadsbrand och då var 
det bara tillåtet att bygga hus i en våning med vindsvåning och det ser vi på bilden att den håller det 
måttet. En mycket enkel och vacker byggnad och just dessa små fönster med bågar är väldigt vackra 
tycker jag, ett stilrent hus men ändå lite vackra smådetaljer som man inte ser på dagens hus. 

 



Innegården av byggnaden lika vackert byggt där, lite synd att så här vackra byggnader försvinner mer 
och mer ifrån vår vardag. I Borås finns det inte så många gamla hus kvar med innergårdar. Rydins teater 
fanns i detta hus och även Isakssons Frukt. Båda dessa bilder är fotograferade år 1928 och året efter 
år 1929 rev man detta hus för att bygga upp en större byggnad. I dag finns bara ett så kallat stöphus 
kvar i Borås och det ligger på Skaraborgsvägen vid Viskan och på andra sidan Viskan ligger 
Viskastrandsgymnasiet. Den byggnaden får vi hoppas att det får stå kvar länge, det är en liten charmig 
byggnad som är byggd 1812. Som jag har skrivit så många gånger innan, vi måste bli bättre att ta hand 
om vår historia och bevara det gamla som finns kvar eller rättare sagt det lilla som finns kvar av det 
gamla det är inte så mycket. Det mesta försvann under rivningshysterin i slutet av 1960-talet och i 
början av 1970-talet men det finns ännu gamla byggnader som rivs än i dag. Tänker då närmast på 
Birgits hus på Mariedalsgatan 11 som revs för snart två år sedan och ingenting är gjort på den tomten 
i dag. Utan bara trappan och några grundstenar och tapeter på de två närliggande byggnaderna vittnar 
om det har funnits ett gammalt hus där, men byggnaden finns alltid i mitt hjärta. 


