
 

Rudellska huset 

Rudellska huset har jag skrivit lite om tidigare men hittade denna fantastisk fina bild som 
fotograferades år 1914. Se bara hur vacker gatukorsningen är, där som kullersten möter gatsten. Ser 
ut som att Österlånggatan är belagd med gatsten och Lilla Brogatan fortfarande har kullersten. 
Rudellska huset byggdes efter sista stadsbranden år 1827, det ser man eftersom det är byggt i en 
våning och vindsvåning. Vet inte exakt årtal när byggnaden byggdes men troligtvis någon gång mellan 
1827 och 1880 skulle jag tro. Wilhelm Rudell grundade Rudells år 1893 och sedan tog sonen Nils Rudell 
över. Det var en butik som sålde både färg och tapeter och även parfymer. Till och med jag kommer 
ihåg denna affär men kommer inte ihåg när det försvann från byggnaden. 



 

Foto Glenn Murberg 

Denna bild fotograferade jag när jag gjorde en heldag i Borås och fotograferade de äldre byggnaderna 
som finns kvar i Borås, detta gjorde jag år 2015. Bortsett från all reklam på byggnaden så ser den ganska 
så intakt ut och står sig bra och hoppas att den får stå kvar där den står. Jag får passa på nu fram i höst 
och göra en fotorunda i Borås igen eftersom det finns några byggnader i centrum som jag glömde att 
fotografera och tänkte även göra en runda i Villastaden. Där finns det många gamla vackra byggnader 
och det finns säker flera på andra stadsdelar.  Just dessa träbyggnader är ett vackert inslag i centrum 
ihop med nyare byggnader och som jag tidigare har skrivit så ska vi vara rädda om dom. Jag tänker 
närmast på den gamla träbyggnaden vid Stora Brogatan och Hallbergsgatan som det var en massa 
skriverier om i våras att den skulle rivas och man sitter och undrar hur Borås Stad tänkte i den frågan 
om det blev något rivningslov eller att det blev anslag på ansökan. Har inte sett någonstans hur 
utgången blev. Vet du som läsare något om det får du gärna maila mig på gamlaboras@murberg.se.  
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