
 

Källegatan 

Källegatan ner mot Viskan, skorstenen som syns ligger Stadsparken. Allégatan går där de stora träden 
står och bilden är fotograferad år 1891. Nedanför de två gubbarna till höger ligger Sandwalls 
Ångbryggeri. Källegatan gick från Södra Strandgatan upp till Sparregatan och redan år 1856 nämns 
gatan och troligen kommer namnet efter en källa som har legat i närheten av Sparregatan. Kvarterens 
namn på höger sida är Yngve, Semele och Saturnus och på vänster sida är det Östen, Sirius, Vesta och 
allra längst ner vid Viskan är det kvarter Serapis. 

Alla dessa kvartersnamn vore roligt att veta hur dessa kom till, det finns många väldigt konstiga 
namn på kvarter i Borås. Det är samma med våra gatunamn det finns en hel del konstiga namn 
men det är många betydelsefulla personer som har fått ge namn på gatorna i Borås. Som t.ex Sven 
Eriksonsgatan kommer ifrån Sven Erikson som grundade Rydboholmsbolaget där han anlade 
Sveriges första mekaniska bomullsväveri. Det är samma på den gatan som jag är uppväxt på som 
heter Wrangelsgatan, tydligen ska namnet ha kommit ifrån adelssläkten Wrangel som härstammar 
från 1200-talet. Det är sådana funderingar som kommer fram när man sitter och skriver dessa 
inlägg och det blir nog att man får leta reda på mera fakta om det konstiga kvarters- och gatunamn. 
Samma när man skriver om platsen där man är uppväxt som blir man lite nostalgisk och det var 
ett tag sedan jag var där. Sitter fortfarande och funderar på det här med att göra en klickbar karta 
där man ser hur det såg ut förr i tiden och hur det ser ut, vad tror ni läsare om detta? Det kommer 
liksom att ta ett bra tag att göra den men jag tror att man kan ha nytta av den och den skulle även 
innehålla lite text om byggnaden. Det är ungefär samma som jag efterlyser på stadens gamla 
byggnader att det ska finnas skyltar som berättar om dess historia. 

 


