
 

Wiskabergs fabriker Del 1 

En bild från år 1905 över Wiskabergs fabriker och det är en underbar bild med dessa vackra 
industribyggnader. Tyvärr så finns inget kvar av denna vy i dag, förutom Wiskabergsbron över Viskan. 
Bilden är fotograferad från dagens Anna Linds park och dessa fabriksbyggnader byggdes år 1896 och 
sedan byggde man ut efterhand och år 1916 stod alla fabriksbyggnader på plats. Adressen som fabriken 
låg var Södra Strandgatan 20 och i dag ligger Stadsparksbadet på denna plats och det finns lite rester 
kvar från fabriksbyggnaden. Det är lite av grunden som finns kvar som Borås Stad brukar plantera 
blommor i dessa fönstergluggar som tillhörde fabriken. Den totala fabriksytan var hela 7740 
kvadratmeter och när det gick som bäst för fabriken var antalet anställda 150 personer. 



 

Här är en annan vy på fabrikerna, fotograferat från Södra Torget år 1905 och här ser man att 
byggnadssättet är detsamma som Borås Wäfveri vid Västerbro att man bygger utmed Viskans kanter 
och det är ett vackert byggnadssätt att följa vattnet. Det är bara synd att man valde att riva dessa 
byggnader som följer Viskan, den enda byggnaden som är byggd så är gamla Borås Wäfveri vid 
Västerbro. När denna bild är fotograferad så fungerade Södra Torget fortfarande som ett salutorg och 
torget är belagt med kullersten och inget räcke utmed Viskan. Så det gällde för de som sålde varor på 
Trätorget som det kallades för förr i tiden, så gick man in på vissa ställen för att få lite starkvaror i 
kroppen. Eftersom det fattas räcke så var det lätt att vingla när man var på fyllan och ramla i vattnet. 
Det hände säkert att man ramlade i Viskan på fyllan och det var nog likadant med mindre barn som var 
nyfikna på kanten och som råkade hamna för nära kanten men det fanns i alla fall en livboj som syns i 
bild. 

Fortsättning följer… 


