
 

Södra Kyrkogatan mot öster 

Södra Kyrkogatan mot öster med kvarteren Jason och Midas rakt fram och i högerkanten av bilden är 
kvarter Herkules. Gatan som korsar Södra Kyrkogatan är Stora Kyrkogatan och till vänster är det träd 
och mur från Carolikyrkan. En underbar miljö tycker jag med dessa byggnader som tillkom efter den 
sista stadsbranden år 1827. I dag är dessa kvarter inte lika vackra utan har blivit ersatta med fyrkantiga 
lådor i stället och har förlorat charmen. Som jag tidigare skrivit att man inte försökte att spara 
åtminstone ett kvarter till eftervärlden, det hade varit vackert inslag intill vid Stora Torget. Idag finns 
de inte många vackra byggnader runt torget utan det är bara Rådhuset och bankfastigheten mitt emot. 

Jag kommer ihåg när de rev dessa byggnader, jag var väl runt 5-6 men då tyckte jag inte att det var 
synd att man rev dom. Jag var mest intresserad av dessa grävmaskiner som tuggade sig längre och 
längre in i byggnaderna. Men jag var ju bara ett på denna tid och intresset för gamla byggnader fanns 
inte då, utan det har kommit på senare tid. Man kanske har blivit förståndigare med ju äldre man har 
blivit. Det verkar som att rivningshysterin inte är över ännu för man vill riva ett gammalt trähus på Stor 
Brogatan kvarteret Minerva som man vill riva och bygga ett större hus. Jag hoppas innerligen att detta 
lilla trähus får stå kvar, för vi måste värna om vårt kulturarv och spara de äldre byggnaderna. Man kan 
jämföra med Alingsås där de flesta äldre byggnaderna står kvar och att man använder dessa bakgårdar 
med småmysiga fikaställen, det saknar jag i Borås. Som jag skrev i förra inlägget så kommer jag att bli 
arbetslös och försöker då att fortsätta min fotografering av byggnader i Borås som jag sedan lägger ut 
på min hemsida. Mitt mål är att få med alla de äldre byggnaderna på min sida och sedan skriva fakta 
och historier om dessa byggnader. Så ni får gärna tipsa mig om äldre och vackra byggnader som finns 
runt om i Borås, det är bara att maila mig på gamlaboras@murberg.se. Bilden är fotograferad år 1930. 
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