
 

Kvarteret Narcissus med Lilla Brogatan/Västerlånggatan 

I förra inlägget skrev jag om byggnaden i hörnet av Västerlånggatan och Stora Brogatan och hittade en 
bild som är fotograferad år 1926 från Lilla Brogatan. Ibland när man sitter och tittar på bilder så tänker 
man att byggnaderna är ganska små men ser man helheten av byggnaden så oftast tar dom upp ett 
helt kvarter. Oftast fanns det en innegård också men det finns inte så många kvar nu i Borås. Just dessa 
Karl-Johansbyggnaderna gillar jag speciellt mycket, just för dessa byggnader är så enkla men ändå 
stilfulla. 

 



Här även an annan bild på samma byggnad också fotograferad år 1926 från Lilla Brogatan och 
Holmsgatan som går in till vänster. Tänk om man hade sparat några av dessa vackra byggnader lite här 
och där i centrum det hade ett trevligt inslag när man promenerar i centrum. Men tyvärr så ville 
politikerna annat i Borås men vi får hoppas på att de gamla träbyggnader som finns kvar i Borås lämna 
orörda och de borde bli byggnadsminnen. Det borde bevaras mer än vad det har gjorts i vår stad man 
kan bara titta på i Alingsås hur det ser ut där, många gamla byggnader som fortfarande som står kvar. 
Där har det inte varit sådana rivningsvågor som har härjat i den staden som det gjorde i Borås på 1960- 
och 1970-talen som förändrade centrum rejält i Borås. Som jag skrev i ett tidigare inlägg så verkar det 
inte vara slut med det ännu, det finns en omtalad byggnad som är rivningshotad. Den ligger i hörnet 
Holmsgatan – Stora Brogatan och där har Borås stått på sig att säga nej till rivning men tyvärr så är det 
beslutet överklagat och nu är det Länsstyrelsen som ska avgöra det. Jag hoppas verkligen att även dom 
säger nej till rivningen och att huset får stå kvar. 

 


