
 

Allégatan mot söder 

En bild på Allégatan mot söder med kvarteret Östen till vänster och kvarter Sirius till höger där 
flickskolan låg. Bilden är fotograferad år 1946. Huset som hade adress Källegatan 24 byggdes 1875 av 
bankkamreren Magnus Olander i Revinge född 1828 och död 1917, och hans hustru Nelly Nylén i 
Halmstad född 1839 och död 1924. Paret gifte sig 1862 och bosatte sig i Halmstad. De fick 9 barn födda 
mellan 1862 - 1883. Den äldsta dottern född 1862 Helena gifte sig 1887 med handelsagenten född 
1849 Francke men fick inga barn. 

Francke dör 1908 i Karlstad och då återvänder Helena till Borås och bosätter sig i sitt gamla hem på 
Källegatan 24. Hon avlider där 1966-02-02 över 104 år gammal. Helena hade även 3 ogifta syskon som 
dör på Källegatan 24, nämligen Maria Lovisa född 1869 och död 1955, Hedvig Sofia född 1870 död 1955 
och Nils Daniel född 1872 och död 1946. Från 1955 hade Helena en hushållerska som hette Svea 
Johansson född 1884 och som under många år hade haft Lyckebo Pensionat i Sjömarken och som även 
drivit hushållsskola för unga ogifta flickor där. Svea dog 1968 på Källegatan 24. 

Omkring år 1975 revs byggnaden och jag har för mig att tomten var en parkeringsplats innan Borås 
tidning byggde sitt tidningshus där. Om jag inte missminner mig helt så byggde Borås Tidning sin 
byggnad där 1979. När byggnaden försvann som ligger rakt fram vet jag inte men det var väl i samband 
med när man byggde genomfartsleden genom Borås, Kungsleden byggdes väl ut 1976 tror jag att det 
var. Det har jag funderat många gånger på hur man tänkte när man drog en genomfartsled genom 
centrala Borås. Så många tunga och farliga transporter som går igenom Borås varje dygn och än så 
länge har det inte hänt någon allvarlig olycka men det är nog bara en tidsfråga. Men man skulle gärna 
vilja veta hur tankarna gick bland de inblandade politikerna hur dom tänkte, ja om dom tänkte över 
huvudtaget. 


