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Allégatan 

De senaste inläggen jag har gjort har varit bilder ifrån min fars album och jag har suttit och skannat 
dessa bilder och då och då hittar man då och då ett Boråsmotiv. Bilden är inte särskild gammal utan 
jag tror att den är fotograferad i samband med invigningen av motorvägen som var 1970. Som det syns 
på bilden så är inte BT-huset ännu uppförd och tittar man noga så ser man en liten vit byggnad som 
låg i hörnet av Allégatan/Källegatan som var ett så kallat stöphus. Vet inte när man rev detta stöphus 
men var det inte någon gång på 1970-talet. Även den gula fastigheten brevid stöphuset är borta i dag 
också. 

När denna bilden fotograferades så var jag bara 6 år så jag har inte så mycket minne av den men det 
blir att man sitter och studerar den extra. Man vill veta vad som är borta och när det försvann. I dag 
ser det lite annorlunda, Allégatan slutar vid Fabriksgatan och delen som är närmast fotografen är 
numera en del av genomfartsleden Kungsleden. Min far han står på motorvägen och fotograferar 
bilden och jag kommer ihåg att på invigningen fick man promenera på motorvägen och som 6-åring så 
var det väldigt spännande. Sedan är det roligt att sitta och titta på alla dessa gamla bilar man ser på 



bilderna och jag är inte det bästa på gamla bilmärken. På avfarten från Ulricehamn står i alla fal 2 
stycken Saab V4 och den röda bakom Saaben tror jag är en Renault. Som jag tidigare har skrivit om hur 
man tänkte när man drog motorvägen mellan byggnaderna vid nuvarande pulsenhuset och det är 
likadant med hur man kom på tanken att göra en genomfartsled ifrån Norrby Långgatan och rakt 
igenom Borås och som kommer fram här, man kan ju fundera vad de styrande tänkte på då. 

 


