
 

Österlånggatan – Torggatan Hedenlunds hus 

Nu är vi i korsningen Torggatan – Österlånggatan med N. W Flamens Winhandel och byggnaden 
bredvid tillhörde Rike-Nelson. I dag är båda dessa byggnader borta sedan länge och Borås Rådhus står 
här i dag. Bilden är fotograferad år 1899 och byggnaderna revs väl runt 1907–1908 för år 1910 så 
invigdes Rådhuset. På skylten bredvid den störa ingången står det ”Sjukgymnastik och Massage Algot 
Wallgren. Trähuset är en klassisk Karl-Johans fastighet med en våning och inredd vindsvåning och med 
största sannolikhet byggdes denna fastighet runt år 1827. Förr i tiden så kantades hela torget av dessa 
charmiga träbyggnaderna och just runt torget i dag finns det ingen av dessa Karl-Johans byggnader 
kvar. Det är lite tråkigt att det inte finns några kvar runt torget, det hade varit ett vackert inslag med 
lite träbyggnader runt torget. 

Det är mycket som har skett runt hela torget om man tänker på kvarteren Midas, Jason och Herkules 
som revs i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet och dessa fyrkantiga lågor kom till. Det var 
likadant på andra sidan av torget, där Bröderna Andersson och biografen Olympia låg i sådana här 
vackra trähus. Vid Torggatan låg det några högre stenhus och ett litet trähus och dessa kunde i alla fall 
fått stå kvar. Lika så Bröderna Anderssons byggnad och biografen Olympia, så hade vi haft lite gamla 
hus på alla sidor av torget. Nu har vi bara gamla byggnader på östra och västra sidan på torget det är 
Rådhuset och Gamla bankhuset mitt emot. Lite synd att det blir så i själva hjärtat av centrum och det 
hade varit bra om vi hade haft lite gamla byggnader kvar vid torget nu när Borås kallar sig för en 
kulturstad. Man skulle ha värnat om de gamla byggnaderna som fanns förr i tiden och inte bara skövla 
ner kvarter efter kvarter. 


