
 

Trehundraårsjubileet 

År 1922 firade man Borås som stad i 300 år och här är det riktig folkfest på Stora Torget. Staden Borås 
grundades av kung Gustav II Adolf år 1621 mestadels för att legalisera en riksomfattande 
gårdfarihandel för att Kronan skulle få skatteintäkter får de så kallade knallarnas försäljning. Man har 
tvistat om det är år 1621 eller 1622 som staden Borås grundades men tydligen ska det vara år 1621. 
Med andra ord firar Borås 400 år i år men det blir troligen inte ett sådant här firande med tanke på 
Covid-19. Lite synd att Covid ska komma i mellan ett sådant här stort firande. Kommer säkert att bli 
firande digitalt men det är inte samma sak. Det är väldigt vackra dekorationer som man har gjort 
vid vårt vackra rådhus och en del så vackra träbyggnader som inte finns kvar i dag. 



 

Här är en annan bild också fotograferad år 1922 och fotografen står på Västerlånggatan och blickar 
fram mot Rådhuset och här är inte Rådhuset lika dekorerat men det kan vara dagarna innan. Det finns 
en hel del människor i rörelse på Stora torget och flaggorna vajar i stängerna. Det hade varit en kul grej 
om man kunde åka tillbaka till denna tiden och få känna på hur man firade stadens jubileum. Vi får 
hoppas att det blir ett firande i år som man kan komma ihåg och minns tillbaka på att man varit med 
om när staden fyllde 400 år. De byggnaderna som finns kvar i dag är före detta bankhuset till vänster, 
Rådhuset rakt fram och det stora stenhuset som man ser skymta till höger om Rådhuset och även 
Gustav Adolfskyrkan som man ser i slutet av Stora Brogatan. Något som man borde ha gjort innan 400-
år jubileet är att man skulle ha informationsskyltar vid de gamla byggnaderna som finns kvar i dag med 
en liten historia om byggnaden.  

 


