
 

Yxhammarsgatan från Nybron 

Höll på att glömma att skriva ett inlägg i dag, jag brukar skriva fyra inlägg i veckan. Just i dag så satt jag 
med Arkivdigital med släktforskning och då är det lätt att glömma och man glömmer allt runt omkring. 
Det är verkligen intressant med släktforskning, det borde ni prova på man möter olika hinder och till 
slut så kör man fast. Det är bara att ta nya tag och rätt var det är så kommer man vidare och det är 
ungefär lika med att forska fram fakta om Borås bilderna. Nu till bilden som är Yxhammarsgatan från 
Nybron och upp mor Allégatan, bilden är fotograferad år 1920. Man ser hur byggnaderna börjar bli 
högre och högre och är byggda i sten och den lilla trästaden Borås är på väg att försvinna. Tidigare 
skrev jag om Borås Tidnings byggnad och denna gång är det byggnaden efter gamla Borås Tidnings 
byggnad. Den uppfördes år 1904 och här är den berömde arkitekten Lars Kellman som ligger bakom 
att byggnaden ser ut som den gör. 



 

Här är en bild som jag fotograferade år 2015 och byggnaden är lika vacker ännu och den är uppförd i 4 
våningar med bland annat kontor och lager samt affärslokaler i botten. Här låg tidigare Nybrokällaren 
och även systembolaget förr i tiden. Dessa kommer jag inte ihåg utan den jag kommer ihåg är 
videobutiken, jag tror att den hette Videomix. Det är roligt att se hur man bevarar och sköter dessa 
byggnader och det behövs äldre byggnader i vår stad och inte bara nya. Vi måste värna om vår 
kulturskatt som vi har eller rättare sagt det som vi har kvar. Det har försvunnit väldigt mycket de 
senaste 50–60 åren och det är inte slut ännu. Nu läste jag att ägaren till fastigheten vid gågatan 
överklagat Borås beslut att inte bevilja rivningslov och har gått vidare till länsstyrelsen. Vi får verkligen 
hoppas att länsstyrelsen följer Borås beslut och inte bevilja rivningslov. 


