
 
Landeri Katrineberg 
 
Landeriet Katrineberg som ligger intill gamla Göteborgsvägen, det sägs att denna byggnad ska vara 
byggd på 1770-talet. Bilden är fotograferad år 1907 närmare bestämt den 6 januari. År 1906 
köptes landeriet av Borås Stad för att kunna bygga regementet. Förr i tiden låg regementet i Fristad 
innan det flyttades till Borås. När regementet hade flyttat till Borås så blev landeriet et soldathem 
och sedan år 1954 blev det underofficersmäss och man har även använt byggnaderna till museum 
med kyrksal. På nyåret 1960 så brann landeriet men återuppbyggdes eller rättare sagt det 
renoverades. 



 
Här är en annan bild på en av flygelbyggnaderna med hästekipaget med en stilig kusk bakom 
hästarna. Denna bild är fotograferad år 1907 22 mars. Det är roligt att veta att dessa byggnader 
fortfarande står kvar på sin plats och de är i väldigt bra skick. Det är roligt att se att man bevarar 
dessa byggnader och att själva platsen ser likadan ut som på bilderna. Jag vet att jag har varit inne 
i en av byggnaderna gör säkert 25 år sedan, jag tror att det var högerflygeln som jag var inne i. Var 
på denna tid när man var intresserad av komradio och har för mig att det hette FRO, frivilliga 
radioorganisationen, vet inte om det var en något som tillhörde regementet. Vet du som läsare 
mer om just dessa byggnader så får du gärna skicka ett mail till mig på gamlaboras@murberg.se. 
Det är alltid roligt att veta mera om historian om dessa byggnader. När vi ändå är inne på 
regementet så kommer jag att göra ett blogginlägg om Överstevillan ute på Christiansfält som 
uppfördes av apotekare Christian Sydow. Då i höst kommer jag att få tillträde att fotografera villan 
både in- och utvändigt och min förhoppning är att det finns mycket gammal kvar i byggnaden. 
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