
 

Marknadsplats för kreatur Fänabacken 

Fänabacken var marknadsplats för kreatur och det ser man på denna bild som är fotograferad någon 
gång mellan 1900 – 1925. Andra huset på från vänster är Södra Missionshuset, Filadelfia. I bakgrunden 
ser man Druveforskullen. Så på denna plats har man nog sålt och köpte många djur i många år och man 
hade ganska stor yta för denna marknad. Ja i dag om man skulle stå där som fotografen stod och 
fotograferade denna bil så är det inget som är sig likt. Alla dessa byggnader på Lidaholmsområdet är 
borta sedan länge och vet inte exakt årtal när man rev dessa. Men dom sista byggnaderna försvann väl 
i samband när man byggde stadsmotorvägen jag kommer inte ihåg alla dessa byggnaderna. Men jag 
var väl för liten för att minnas detta var i så fall runt 6 år. Det som jag har sagt tidigare är att det är tur 
att vi har haft så flitiga fotografer i Borås och att så många bilder på den gamla Borås är bevarade. 

Är det någon av mina läsare som har hört någon historia om Fänabacken så får du gärna maila mig 
denna på gamlaboras@murberg.se. Det vore intressant att höra lokala historier runt hela Borås och 
har du någon sådan historia så är det bara att skicka ett mail till mig. Lite synd att sådana här vackra 
byggnader försvinner ur vår stadsmiljö, titta bara på den högra byggnaden vad vacker den är. Det var 
dom flesta gamla byggnaderna i Borås men vill man ha bort husen så låter man dom förfalla så är det 
bara att riva dom. En byggnad i Borås som klarade sig från rivning är Ramnalids Handelsträdgårds gamla 
boninghus som Borås Stad har sålt och de nya ägarna håller på att renovera denna fastighet. Så många 
år som det fick ligga presenningar på taket så har det nya ägarna redan fått på ett nytt tak på 
fastigheten. Så denna byggnad kommer att bli så vacker när den blir färdig.  
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