
 

Österlånggatan - Skolgatan 

I förra inlägget var vi också på Österlånggatan, fast då söderut vid Källegatan. Denna gång är vi vid 
Skolgatan lite norrut. Till höger vid muren utanför bild finns Carolikyrkan. En fantastisk idyll att sitta 
och titta på med dessa små låga trähus och dessa byggnader kom till efter den sista stadsbranden år 
1827 och det var då man ritade om gatorna så att de blev bredare, som en brandgata kan man säga. I 
samband med att man ritade om så kom även Hötorget till. Skulle tippa på att denna bild är 
fotograferad i början av 1900-talet och Borås var så luftigt och vackert med dessa Karl-Johans 
byggnader som dominerade staden. Det var byggda i en våning med vind och på denna tid efter 
stadsbranden så fick man inte bygga högre hus. Det kan man förstå, har man drabbats av fyra bränder 
så vill man inte drabbas igen. Det var efter sista branden som man planterade träd utmed hela 
allégatan från Järnvägsgatan till Fabriksgatan och även träd utmed Lilla Brogatan. 

Hela gatan är belagt med kullersten och snygga prydliga trottoarer, jag förmodar att i stort sett hela 
Borås hade den beläggningen. I dag består centrum av gatsten och resten av gatorna är asfalterade. 
Det är lite charmigt med denna kullersten fast det måste varit väldigt otrevligt att gå på denna yta. Det 
är synd att så många sådana här gamla hus har rivits i Borås och det har skett under lång tid. Det är tur 
att vi har haft så många flitiga fotografer i Borås. Jag själv försöker att fota av det gamla vi har kvar i 
Borås och nästa projekt blir att jag kommer att fotografera Rydboholmsbolagets gamla kontor, 
minuthandel och de gamla arbetarbostäderna nu i vår. Som jag tidigare jag tidigare har skrivit är att vi 
måste vara rädda om det gamla. I Rydboholm hände det mycket i början av 1800-talet och mycket av 
det finns ännu kvar. Så har du något om Rydboholm som du vill dela med dig om, så maila mig på 
gamlaboras@murberg.se.  
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