
VÄLKOMMEN PÅ STADSVANDRING!

Hej, vad synd att vi inte kan träffa er på riktigt! 
Vi hoppas att vi får göra det någon annan gång 
istället, när ni besöker Textilmuseet eller Borås 
Museum där vi jobbar.

Ni kan säkert ganska mycket om Borås historia, 
era lärare har berättat och kanske har ni läst 
vårt häfte ”I ur och skur-utforska Borås”.

Istället för en vanlig stadsvandring ska vi nu gå 
på en vandring med hjälp av bilder.

Välkomna!

Annika & Karin



Vi startar utanför Textile Fashion 
Center. Här inne ligger Textilmuseet 
men också en massa andra 
verksamheter. 

Skorstenen och det taggiga taket 
avslöjar att här har varit en fabrik förr 
i tiden. Det var en textilfabrik som 
hette Konstsilke.

Ni ser också en stor skulptur, den är 
ny och heter ”House of Knowledge”.



Nu har vi rört oss lite in mot stan, vi 
ser fortfarande Textile Fashion 
Center men här är det mer det som 
vi inte ser som är intressant!

Runt Borås fanns ju förr ett staket, 
och precis här var en av 
tullportarna.

Norra Staketgatan gick här, gatan 
heter i dag Järnvägsgatan.



Som ni säkert minns grundades Borås 
1621. Tidigare låg Torpa kyrkby på den 
här platsen, då fanns en annan kyrka här.

På bilden ser ni Carolikyrkan som har 
stått här sedan 1669. Den är Borås äldsta 
byggnad.

Viskan rinner genom Borås och det gör 
det till en bra plats för en stad.

Varför lade man ofta byar och städer vid 
vatten?

Den vita byggnaden med tegeltak som 
ligger nedanför kyrkan är Brännerigården 
och den ska ni få titta närmare på.



Det här är Brännerigården, byggd 
1734. Det är Borås äldsta trähus 
som ligger kvar på sin 
ursprungliga plats. 

En stadsgård bestod oftast av en 
bostadsdel, verkstäder, förråd 
och en del för djuren. Även i en 
stad hade man hästar och grisar.



Nymanska gården är också en stadsgård från 1700-talet, 
men den är flyttad till Borås museum. Från början låg 
huset vid Krokshallstorget.



Det här är Stengärdsgatan, här kan man fortfarande gå på kullersten. I dag tycker vi nog att 
kullerstenarna är ganska obekväma att gå på, vi är ju vana vid släta gatstenar, men det här var det 
bästa förr, när de flesta andra gator saknade sten och bara var jordiga och leriga.

På gatan nedanför, Sandgärdsgatan, startade den fjärde stadsbranden, hos snickare G. Olsson 
söndagen den 14 juli 1827.



Här ser ni Carolikyrkan igen, bilden 
har vi tagit från Hötorget. 

Efter de stora stadsbränderna 
bestämdes att det måste finnas 
fler öppna platser i staden, 
Hötorget var en av dem.

Vad tror ni att de gjorde mer för 
att hindra spridning av bränder?



Här är en gammal 
bild från Stora 
Torget, en dag i 
början av 1900-
talet när det var 
marknad.



…och så här ser det ut på Stora Torget idag



På Stora Torget finns tre intressanta saker att titta på som har med Borås historia att göra. Leta 
gärna upp dem om ni är på stan någon dag!

En stadsplan över Borås 1650 En staty av Gustav II Adolf som grundade Borås och …



…en fontän som visar 
bilder ur bygdens 
historia. Fontänen 
kallas 
Sjuhäradsbrunnen.

Här ser ni till exempel 
smeden och 
ullsaxarna. 

Huset i bakgrunden är 
rådhuset.



Vid Södra Torget, som ofta kallas för Busstorget, finns det några äldre trähus kvar. De är från första 
delen av 1800-talet.



Södra Torget kallades förr 
Trätorget eftersom man här 
sålde trävaror, bland annat 
träskor, precis som ni ser 
här på den gamla bilden.

Huset är det samma som på 
den nya bilden.



Marknad på Södra 
Torget, hösten 1916.

Det var så här handel 
bedrevs för det mesta 
och i de flesta städer 
men som ni vet så var 
det ju lite annorlunda i 
Borås…



… för här fanns ju knallarna, som 
sålde saker ute på landsbygden.

Knalle-statyn står i närheten av 
Röda Kvarn och Viskan, nästan 
precis där Stora Brogatan börjar.

Längst bort i bilden ser ni Gustav 
Adolf kyrkan som byggdes 1903-
1906.



Vi avslutar med lite mer bilder från 
förr.

Studera bilderna och jämför med 
hur det ser ut i dag, vad är 
annorlunda? Vad saknas? Finns det 
något ni känner igen? Finns det 
något på bilderna som inte finns 
idag? Hur tror ni det var att leva i 
Borås när bilderna togs?

Stora Torget, 7 juli 1972



Stora Torget, i 
mitten av 1900-
talet.

Foto: Wallander Wernlund



Sven Erikson-
platsen, tidigt 
1900-tal.



Augusta Josefsons 
butik, i hörnet 
Stora Brogatan och 
Västerlånggatan.

Till höger syns 
Stadsteatern som 
låg i Stadsparken.

20 april 1904

Foto: Gustaf Nilsson



Gunnar Larssons 
diversehandel, hörnet 
Österlånggatan och 
Yxhammarsgatan.

17 augusti 1905.

Foto: Gustaf Nilsson



Victor Rydins 
diversehandel vid Stora 
Torget.

Augusti 1897.

Foto: Gustaf Nilsson



Lycka till med arbetet med 
Borås historia! 

Snart är det sommar så vi 
passar också på att önska er 
ett långt och härligt 
sommarlov!

Hälsningar Karin & Annika

Äldre bilder tillhör arkivet på
De kulturhistoriska museerna i Borås.
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2020


