
 

Holmsgatan – Stora Brogatan 

Denna gång har vi tagit oss till Holmsgatan som korsar Stora Brogatan och byggnaden till höger är 
väldigt högaktuell i dag. Den byggdes någon gång 1827 – 1850 i en våning och inredd vindsvåning och 
bilden fotograferade år 1927. Nu är det aktuellt med en rivning till i Borås för nu vill fastighetsägare 
riva denna Karl-Johansbyggnad och bygga en större byggnad. Låt denna byggnad stå kvar för det finns 
inte så många 1800-tals byggnader i Borås centrum, visserligen den är ganska så ombyggd men det är 
fortfarande kulturhistoriskt värde i byggnaden enligt mitt tycke. Varför måste man bygga större 
byggnader med mera affärslokaler när det finns så många lokaler som står tomma i centrum. Bakom 
denna vackra träbyggnad finns ännu en gammal byggnad som är byggd år 1891 i sten, vem vet den 
kanske står näst i tur.  



 

Foto Glenn Murberg 

Här är en bild som jag fotograferade år 2015 och här ser man de ombyggnader som man har gjort med 
fastigheten. Man har större skyltfönster och ändrat hörnet av byggnaden men man ser med blotta ögat 
att det är en Karl-Johansbyggnad ifrån sista stadsbranden 1827. Just att finna det exakta årtalet när 
denna fastighet är byggd har jag inte funnit utan det är någon gång mellan 1827 – 1850. Jag hoppas 
verkligen att man inte ger rivningslov till denna byggnad utan man måste bevara de få 1800-tals 
byggnaderna som finns kvar i Borås. Det är nästan så att man vill utplåna allt gammalt som finns i 
centrum. Det har försvunnit alldeles för många gamla byggnader i Borås, som t.ex kvarteren Balder, 
Bele, Brage, Midas, Jason och Herkules. Senast var det Birgits gamla byggnad vid Mariedalsgatan som 
man rev för två år sedan men vad har hänt där? Jo ingenting utan där gapar det ett stort hål bara och 
jag förstår inte varför man har så bråttom att riva en byggnad och sedan lämnar man bara ett tomt hål 
kvar med några grundstenar och en trappa. 

 


