Lilla Brogatan
En gammal bild från år 1917 och fotografen står på Lille Brogatan vid Österlånggatan och blickar upp
mot Gustav Adolfskyrkan. Byggnaden till höger med adressen Österlånggatan 43 och är uppfört under
första delen av 1800-talet, troligen uppfört efter den sista stadsbranden 1827. Det ser man på
byggnaderna eftersom de är uppförda i en våning och vindsvåning. Direktör Wilhelm Rudell köpte
fastigheten från ryttmästare Algot Hagström. Direktör Rudell övertog fastigheten år 1890 en befintlig
speceriaffär och drev samtidigt tillverkning av saft, började 1893 med försäljning i mindre skala av
färger och tapeter. Speceriavdelningen behölls till 1918 och därefter gick firman helt över till färg- och
kemikaliebranschen. Sonen disponent Nils Rudell inträdde i firman år 1922 som 1928 ombildades till
aktiebolag. Direktör Wilhelm avled år 1944 och då tog sonen Nils över.

Foto Glenn Murberg
Så hår såg byggnaden ut år 2015 när jag var på en fotorunda i Borås.
Byggnaden till vänster byggdes år 1851 av fru Hedvig Cloth och den var uppförd i två våningar med
vindsvåning. På 1940-talet ägdes fastigheten av fru Selma Ohlsson f. 1879 och gift 1926 med godsägare
J. A. Ohlsson f. 1872. Här fanns bland annat ett kafé Sqvantum och även AB Björsell Boktryckeri &
pappershandel. Björsells grundades av Johan Fredrik Björsell år 1888. Byggnaden revs för att lämna
plats åt Tempovaruhuset skulle byggas. Det är synd när dessa gamla byggnader försvinner en efter en
från centrala Borås, vi skulle ha bevarat fler av de gamla byggnaderna som fanns i Borås. De som finns
kvar är väldigt få och de måste vi vara riktigt rädda om så att de bevaras många, många år framöver.
Sedan skulle man sätta upp in informationsskylt vid varje gammal byggnad med information när den
är byggd samt var det har varit för verksamhet där. Det finns en skylt på Flaménska gården vid Södra
torget och det är sådana skyltar som jag är ute efter. Eller så kan man sätta upp QR-skylt och så kan
man använda mobilen att skanna koden och få information om byggnaden.

