
 

Åsbogatan österut 

Åsbogatan upp mot Kungsgatan och bilden är fotograferad år 1924. En underbar vacker bild för nästan 
100 år sedan och denna idyllen går inte att jämföra med dagens. Det var vackrare förr i tiden, speciellt 
när man tittar på byggnadsstilen. Se bara dessa små låga Karl-Johans byggnaderna, hur vackert är inte 
det med dess halvmånefönster. Man kan sitta och fundera på hur Borås såg ut innan stadsbränderna, 
då det vara var träbyggnader i staden. Stenbyggnaderna kom senare efter den sista stadsbranden om 
man då bortser ifrån Carolikyrkan. Efter sista stadsbranden fick man bara bygga i en våning med 
vindsvåning och likaså breddades de större gatorna samt att man planterade träd utmed gatorna. Allt 
för att vara beredda på om det skulle bli en 5:e stadsbrand men det blev inte så som tur va. 

Till höger i bild ligger Utfallska gården eller Hemgården som den heter i dag och dessa träd som är på 
bilden står fortfarande kvar i dag. Stenmuren finns också kvar men däremot staketet är borta. De små 
Karl-Johans byggnaderna revs väl runt 1935 tror jag det var för att bygga en större stenbyggnad. Det 
finns i alla fall tre gamla byggnader kvar runt Södra Torget, det är som jag nämnde innan Hemgården, 
Flaménska gården och Strömqviska gården. Alla dessa tre byggnader är byggda i runt 1830-talet. De är 
lika vackra som de var förr i tiden. Jag tycker att det var bättre förr i tiden även fast jag inte var med 
på denna tid men just se hur Borås var förr i tiden eftersom bilder inte säger allt. Sedan vet man att 
det inte var lätt att leva förr i tiden och byggnaderna var dragiga och utedass. Så allt var inte bättre 
förr utan det var annorlunda men det är synd att man har rivit så många gamla byggnader i centrum. 


