
 

Sandgärdsgatan mot söder 

Sandgärdsgatan mot söder ifrån Torggatan och bilden är fotograferad år 1929. Till höger ligger 
kvarteret Odin och Tor, rakt fram ligger Valhall. Fotografen står på Torggatan som går ner till Stora 
torget till höger och upp till Kungsgatan till vänster. I dag ser inte vyn ut likadan ut i dag, allt vi ser här 
på bilden är borta i dag. Har suttit och funderat lite på hur Borås centrum är uppbyggd, då tänker jag i 
från Stora torget. Varje gata som går parallellt med Allégatan ligger som en förhöjning ända upp till 
Kungsgatan. Det hade varit roligt att veta när dessa etageplan eller vad man ska kalla dessa gator, när 
man gjorde dessa. Sandgärdsgatan som nämna i Datans Boråskarta från 1728 och då nämns gatan som 
"Sandgierds Gatan". Gatan har förr i tiden gått ifrån Lilla Brogatan och fram till Järnvägsgatan men i 
samband med Högskolebygget så går bara gatan fram till Yxhammarsgatan. 

Vad som gäller med Stengärdsgatan så omnämns den också i Datans Boråskarta år 1728 och då nämns 
gatan som "Stengierds Gatan", gatan gick mellan Lilla Brogatan och Järnvägsgatan. Men gatan är 
kortare i dag och slutar vid Skolgatan och det beror på att man 1967 byggde Polishuset som satte stopp 
för gatan. Men gatan fortsatte ändå på andra sidan av Yxhammarsgatan och fram till Järnvägsgatan, 
men denna lilla stump försvann när man byggde Högskolan och Hotell Plaza. Dessa gamla bilder är 
rena rama guldgruvan för oss bakåtsträvare som jag brukar kalla mig för. Just detta med historia och 
Boråshistoria ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det svider så fort man ser att man ska riva en 
gammal byggnad. Jag tror att det är väldigt många som håller med mig om att man har rivit tillräckligt 
i Borås nu och att nu får det vara nog. 


