
 

Allégatan norrut 

Allégatan norrut och bilden är fotograferad år 1928. Detta är nog det största arbetet man har gjort på 
Allégatan, ända från Järnvägsgatan till Fabriksgatan. Det skedde i etapper och till höger ligger kvarter 
Balder och man ser hur man får bygga på byggnaderna underifrån eftersom man sänkte gatan här 
mellan Järnvägsgatan och Yxhammarsgatan. Man ser det riktigt tydligt på kvarter Argus till vänster den 
lilla träbyggnaden att man har fått bygga trappor upp till dörrarna.  Grand hotell är den stenbyggnaden 
till vänster som är nyligen uppfört, den byggdes år 1928. Den byggnaden var med och bestämde i vilken 
nivå som Allégatan skulle ligga. Det var nog ett enormt slit för arbetarna och de redskap och verktyg 
som man då hade på denna tid. 

På bilden finns inte Folkets hus med utan där vid korsningen ligger det ett litet trähus utan Folkets hus 
byggdes mellan år 1938 & 1939. Sedan med kvarteret Balder som ligger till höger och även de andra 
två kvarteren bakom Balder som var Bele och Brage, alla dessa tre kvarter försvann nästan i ett nafs. 
Jag har ett litet svagt minne när man rev dessa byggnader och jag tycker att det var så synd att riva 
dessa. Det hade varit bättre att renovera dessa och som jag tidigare skrivit, då hade Borås haft sitt egna 
gamla stan. Jag minns när man så alla dessa tre kvarter helt jämnade efterbacken och bara en stor tom 
yta som bestod av sand. När man skulle bygga högskolan och Skandic Plaza så körde grusbilarna i 
skytteltrafik med sand ut till Bockaryd där man tippade av all sand och det blev en jättehög där. Så jag 
efterlyser dina egentagna bilder på dessa tre kvarter Balder, Bele och Brage så har du sådana bilder 
och kan tänka dig att låna ut så jag kan få skanna av dessa och använda på min hemsida. Skicka mig ett 
mail på gamlaboras@murberg.se.  
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