I UR OCH SKUR
Utforska Borås
en historisk snabbguide

Innan Borås fanns
Man vet inte hur länge det har bott människor här i våra
trakter. Men man har gjort fynd från stenåldern och det
betyder att det har funnits människor här i flera tusen år.
Landskapet runt vår stad är ganska bergigt. Ett annat ord för
berg är knalle. Därför kallas vår byggd för Knallebygden.
Eftersom det är bergigt är det lättare att föda upp djur än att
odla åkrar här och därför har bönderna häromkring haft
många kor, får och grisar och inte odlat så mycket säd.
Det tar inte lika lång tid att ta hand om djur som det gör att ta
hand om åkrar. Därför hade bönderna häromkring mer fritid.
Man tjänade heller inte lika mycket pengar som om man hade
odlat. Bönderna använde sin fritid till att tillverka olika
hushållssaker, till exempel skålar och tyg. Då kunde de också
tjäna mer pengar, genom att sedan sälja sina varor.
I den här delen av Sverige har det också funnits många duktiga
smeder. Smederna har tillverkat saker av järn och silver. De
tillverkade mer saker än vad som behövdes.
Både smidessakerna och hushållssakerna började man sälja
försti gårdarna runtomkring, men sedan längre och längre bort
i landet.
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Knallarna
På 1600-talet fick man bara ha handel i städerna i Sverige. Runt
varje stad fanns en mur eller ett staket. Om man ville komma in
och sälja saker var man tvungen att betala tull. Tull var pengar
till staden eller kungen. Bönder och köpmän från våra trakter struntade i reglerna och gick runt på landet och sålde smidessaker och
hushållssaker i gårdarna. De kallades för Västgötadrängar och senare
för knallar.
Knallarna hade sina varor i en säck som kallades fässing. Den
var ihopsydd i båda ändarna och hade en öppning på mitten. När
den var fullastad, bar man hälften på ryggen och den andra hälften
på bröstet. Fässingen kunde väga mellan fyrtio och femtio kilo och
knallarna kunde gå mellan fyra och fem mil på en dag. Ofta tog flera
av knallarna sällskap med varandra och hade häst och vagn med sig.
På så sätt kunde de ha med sig fler varor och resa längre bort i landet.

2

Månsing
Knallarna hade ett hemligt språk som kallades månsing. Det
var inget helt språk utan bestod av en massa hemliga ord
som knallarna kunde använda när de pratade med varandra.
Ingen annan än en knalle kunde då förstå vad de pratade om.
Det var särskilt viktigt när man hade affärshemligheter.
Orden i månsing hade knallarna lånat från många andra språk.
Räkneorden ”yx” och ”kax” (ett och två) hade de lånat från
finskans yksi och kaksi. Smör hette på månsing ”påter” eller
”pudder” och det påminner om engelskans butter (smör). En
gås kallades för jocka som egentligen betydde ”den som går lite
vingligt”. På månsing skulle därför smörgås heta ”påterjocka”.
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Borås bildas
Efter ett tag började köpmän i olika städer i Sverige att klaga
på knallarna. De tyckte inte att de skulle fortsätta bryta mot
reglerna och sälja saker utanför städerna. Då skickades några
bönder från vår trakt till kungen för att be om hjälp så att man
kunde fortsätta vara knallar. Kungen på den tiden hette Gustav II
Adolf. Han svarade att om knallarna ville fortsätta sälja saker var
man tvungen att grunda en ny stad i Västergötland, där knallarna
skulle betala tull. Bönderna kom tillbaka och man bestämde sig
för att byn Torpa som låg där Borås ligger idag skulle bli en stad.
Staden skulle heta Boeråsen som betydde ”åsen med bodar” för på
Rya åsar fanns det många bodar för djur. Senare ändrades namnet
till Borås. Den 29 juni 1621 skickade Gustav II Adolf ett brev till
byn Torpa där man fick stadsprivilegier, det vill säga rätt att vara
stad. Den dagen är Borås födelsedag!
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Borås stadsvapen
I brevet som Gustav II Adolf skrev den 29 juni 1621 om att
byn Torpa skulle bli staden Borås fanns också en bild på hur
stadens märke, eller sigill, skulle se ut. Det var två silverfärgade ullsaxar med var sitt gyllene kors på röd botten. Den
ena ullsaxen hade uddarna uppåt och den andra neråt.
Ullsaxarna var en symbol för att det fanns många duktiga
smeder här. Ullsaxar var nämligen en av de saker som
smederna tillverkade och som knallarna sålde. Ullsaxar användes till att klippa får med.
Idag har Borås ett stadsvapen som är en röd sköld med två
ullsaxar på. Vårt stadsvapen finns på många ställen i Borås.
Du kan till exempel se det på hus, flaggor och brev och andra papper som kommunen skickar.
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Karta 1600-talet över Borås

Det tidiga Borås

Ån Viskan ringlar sig genom Borås och på den högsta
punkten i centrum hade de gamla Torpa-borna redan på
1100- eller 1200-talet byggt en kyrka. När byn nu hade
blivit en stad byggde man en ännu större och finare
kyrka, som senare fick namnet Carolikyrkan. Kring kyrkan, som var stadens självklara mittpunkt, byggdes alltfler gårdar. Trots att nya hus byggdes var det inte mer än
några hundra personer som bodde i Borås när det var en
ny stad.

Caroli kyrka
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Tullstugan vid Krokshallstorget

Tullarna
Runt staden uppfördes ett staket med portar som
alla var tvungna att gå igenom när man skulle besöka eller
lämna staden. I norr var stadens gräns Norra Staketgatan som
idag heter Järnvägsgatan. Nuvarande Kungsleden hette Östra
Staketgatan och var gräns mot öster. Åsbogatan vid
Södra torget utgjorde gräns mot söder och Viskan var
gräns mot väster. Större än så var Borås inte vid denna tid.
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Brandkår

Stadsbränderna
Borås har haft fyra stora stadsbränder. På 1600-talet var det vanligt att
man såg grisar och kor inne i stan. Husen var byggda av trä. Den första
branden startade under lucianatten den 12 december 1681. Branden började
vid Stora torget och spred sig snabbt eftersom det blåste så mycket.
Nästan hela staden brann ner. Många av dem som blev av med sina hem
ville flytta en annan stad, men det blev förbjudet att flytta från Borås och
man hjälptes åt att bygga upp staden igen. Den 14 juli 1727 började det
brinna igen, då i en gård. Det var blåsigt då också och nästan hela staden förstördes en gång till. Det tog åtta år att bygga upp staden igen. Man
försökte få boråsarna att bygga stenhus, men de flesta byggde trähus i alla
fall.
En kall decembernatt 1822 började det brinna en tredje gång. I staden
fanns 301 bostadshus och 203 av dem förstördes. Kyrkan och rådhuset
brann också upp. Ett hus som finns kvar från den tiden är Brännerigården
på Västerlånggatan. Man hade inga bra sprutor och redskap för att släcka
branden och vattnet i brunnarna tog slut snabbt. Det gick inte att ta vatten
från Viskan för den var frusen. Efter ett år hade man byggt upp staden igen.
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Den fjärde branden startade den 14 juli 1827, exakt 100 år efter den andra branden. Bara 30-40 hus, kyrkan, prästgården, skolan och stadsfängelset fanns kvar
efter den. När staden byggdes upp igen hade man särskilda regler för att hindra
fler bränder. Det bestämdes det att några gator skulle bli bredare, så att eld inte
kunde spridas lika fort mellan husen. Det var Allégatan, Lilla Brogatan ochYxhammarsgatan. På några gator planterades också träd, t.ex på Allégatan. Man
gjorde också mer öppna platser, t.ex Hötorget. Det bestämdes att husen måste
byggas efter bestämda regler. Hus som var av trä fick bara ha en våning och en
vindsvåning. De flesta husen fick små fönster som såg ut som halvmånar på
vindsvåningen.

Brandstation
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Förläggargården Fällhult i Ramnaparken

Förläggarna och
de första fabrikerna
Sedan länge hade man använt fårens ull och linet från åkrarna som
material till tyg, men i början av 1800-talet började man istället
importera bomull från Amerika. Den var mer lättarbetad och
blev snart vanligare än både ull och lin. Vid den tiden uppstod
också den så kallade förläggarverksamheten. En förläggare var
en man som köpte in garn, som han sen lämnade till väverskor
ute i gårdarna. De vävde tyget som de sedan lämnade tillbaka till
förläggaren och fick därefter betalt och samtidigt nytt garn som
de kunde väva. Förläggaren sålde sedan väverskornas varor. Då en
förläggare kunde ha mer än hundra hemväverskor som vävde åt
sig blev många av förläggarna väldigt rika. Förläggarna byggde ofta
stora förläggargårdar som visade deras rikedom och status i bygden.
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En känd förläggare var Sven Erikson. Hans mamma var
väverska och han blev förläggare redan när han var 20 år. Han
blev mycket framgångsrik och hade till sist 1500 väverskor
som jobbade åt honom. År 1834 startade Sven Erikson traktens första fabrik som kom att heta Rydboholms konstväveri.
I fabriken fanns vävmaskiner som han hade tagit hit från
England. De engelska maskinerna kunde väva mycket mer
och snabbare än vad väverskorna kunde göra, och fabriken
blev inom kort störst i Sverige på maskinvävda tyger. Snart
öppnades andra textilfabriker runt om i Borås och ur deras
skorstenar steg röken i svarta moln ut över staden.

Arbetare Rydboholmsbolaget 1906
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Färgeriarbetare

Färgerier
Från början var tygernas färger ofta vita, grå eller bruna. Om
man ville ha någon annan färg på tyget var man tvungen att
färga det. Längs Viskans stränder växte det upp ett antal små
fabriker som kallades färgerier. Där färgades garn och tyger,
som sedan sköljdes i Viskans vatten och som blev förorenad.
Därför hade vattnet i Viskan ofta samma färg som de tyger
som man för tillfället färgade, och kallades ibland för ”De sju
färgernas flod”.
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Norrbyhuset

Inflyttning och arbetarbostäder
När industrin växte fram i Borås behövdes duktiga arbetare
som kunde jobba i fabrikerna. Många flyttade därför från
landsbygden där det var svårt att hitta jobb till staden där de
nya fabrikerna fanns. De drömde om ett bättre liv men fick
ofta slita väldigt hårt för sin lön, utan någon möjlighet till
semester. Borås växte så det knakade och det flyttade in över
tusen personer varje år. Från att ha varit 3000 invånare i mitten av 1800-talet var man i början av 1920-talet hela 30 000
invånare. Alla nyinflyttade skulle ha någonstans att bo och
utanför stadens centrum byggdes så kallade arbetarbostäder.
Stadsdelarna Lugnet, Norrby och Brodal var några av de som
först bebyggdes till arbetarna. Arbetarnas familjer var stora
och man hade ofta både sju och åtta barn. Lägenheterna de
fick bo i var trånga, kalla och dragiga och hade i många fall
bara ett rum och kök. Någon toalett fanns inte i huset utan
man hade ett utedass på gården. Idag har man rivit de allra
flesta av de gamla arbetarbostäderna och istället byggt nya
bättre hus.
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Skolor och undervisning
När befolkningen ökade så kraftigt, behövdes skolor.
Undervisningen hölls först i små lokaler runt om i staden,
men 1880 stod Nya folkskolan klar (nuvarande Kulturskolan).
Den låg på andra sidan Kungsgatan och många klagade på att
barnen skulle behöva gå så långt. Trots att man från början tyckte
att den nya skolan var alldeles för stor dröjde det inte många år
innan det fanns så många skolbarn i Borås att man blev tvungen
att undervisa i skift. Det innebar att en del barn fick gå i skolan
på förmiddagen och andra på eftermiddagen. Den nya folkskolan
räckte alltså inte till och 1894 stod Gustav Adolfsskolan färdig
bara hundra meter från den gamla skolan. Men inte heller den
nya skolan kunde ta emot alla barnen.
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Gustav Adolfskolan

Stadsdelen Norrby som växte snabbt i storlek fick därför 1905
en egen skola, Norrbyskolan. Det var den första skolan utanför
”centrum”. Därefter ökade antalet skolor snabbt och så småningom fanns det skolor på flera platser runt om i staden.Att
gå i skolan vid denna tid var väldigt annorlunda mot hur det
är idag. Lärarna kunde vara mycket stränga och fick slå, eller
aga som det kallades, sina elever om det inte lyssnade eller
uppförde sig ordentligt. Alla skolbarn fick också betyg i hur de
uppförde sig och var tvungna att kalla sin lärare för ”fröken”
eller ”magistern”. Skolan skulle fostra barnen och få dem att
känna kärlek till sitt land. Viktiga ämnen var läsning, räkning,
skrivning, kristendomskunskap, biblisk historia, historia och
naturkunskap, men man hade också gymnastik och sång. Från
början gick man bara sex år i skolan, men sen blev det fler.
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Norrbyskolan

Det nya Borås – elektricitet, vatten
och järnväg
När man är ute och går på kvällen i dagens Borås är det
ganska ljust tack vare all gatubelysning och alla elektriska
skyltar som lyser i mörkret. Förr var det däremot väldigt
mörkt på de smala gatorna i Borås och under lång tid fanns
bara fem gatlampor i hela staden. Lamporna eldades med
olja och en person hade till uppgift att gå och tända dem
vid skymningen och släcka dem klockan elva på kvällen.
Lamporna tändes dessutom inte överhuvudtaget om det
var starkt månsken eller under vissa delar på året då man
tyckte det var tillräckligt ljust ändå.
Så småningom ersattes oljelamporna med gaslampor och
sedan slutet av 1800-talet har man använt elektricitet till
gatubelysningen. Med elektriciteten kunde man lysa upp
staden på ett helt annat sätt än tidigare på natten.
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Järnvägen började byggas i Sverige på 1850-talet och Borås
fick sin första förbindelse 1863. Den gick till Herrljunga
och därifrån kunde man sedan ta sig ner till Göteborg eller
vidare till Stockholm. Några år senare fick man även en
direktförbindelse med både Göteborg och Varberg. Genom
järnvägen öppnades Borås upp för omvärlden och det var
nu möjligt att resa snabbare och längre än någonsin tidigare.
Fabrikerna använde järnvägen för att skicka och ta emot
varor och några av de stora industrierna i Borås hade till och
med egna spår som ledde rakt in i fabriken.

Fabrik AB Svea
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En annan stor nymodighet som verkligen förändrade livet
för invånarna i Borås var vatten och avloppsledningarna som
grävdes under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Vattnet leddes i stora rör från Pickesjön och det var en stor
sensation den dagen när man kunde få vatten via en kran
inomhus. Tidigare hade boråsarna fått hämta vatten i olika
brunnar som fanns lite varstans i staden. Allégatan som är en
stor gata mitt i centrum hette tidigare Brunnsgatan efter alla
brunnar som fanns där.
Genom de många fabrikerna och nymodigheter så som järnväg, elektricitet och rinnande vatten förvandlades Borås under denna tid från en liten småstad till en mellanstor svensk
stad.
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Postorderhandeln
I början av 1900-talet startades Borås första postorderföretag
av en kvinna som hette Hanna Lapidus. Hon sålde färdigsydda
kläder som man kunde beställa via en katalog och få hem på
posten. Snart bildades flera företag i Borås som ägnade sig åt
att sälja saker via posten och staden blev känd i hela Sverige
för denna verksamhet. Borås kallades till och med ibland
”Postorderstaden”. Det mest framgångsrika företaget finns
kvar än idag och heter Ellos och grundades av Olle Blomqvist.
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En stad i förvandling
Under mitten på 1900-talet förändrades Borås ordentligt.
Många av stadens gamla hus revs och ersattes av nya. Staden
skulle bli modern och man ville göra sig av med trånga hus
och lägenheter och ersätta dem med nya fräscha bostäder.
Gatorna breddades och anpassades efter bilen som blivit allt
vanligare. På många platser gick det knappt att känna igen sig
längre, tydligast kanske det var på Norrby där i princip alla
arbetarbostäder revs och ersattes med nya.
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Löpande bandet

Textilkris
Under denna tid drabbades också Borås av den så kallade
textilkrisen. Många textilfabriker tvingades att lägga ner då
man inte längre kunde göra lika billiga kläder och tyger här
som i många andra länder. När fabrikerna lades ner blev
många som jobbat där arbetslösa. För första gången i modern tid minskade nu Borås befolkning då fler personer flyttade ut eller avled än som föddes eller flyttade in till staden.

21

Borås – den moderna staden
Borås har sedan länge hämtat sig från textilkrisen och idag
växer staden igen. Nya företag och industrier har etablerat sig i Borås. Många av dessa arbetar också med textilier,
tyger och mode fast på lite andra sätt än tidigare. Internet
har blivit en viktig plats för företagen att synas och sälja sina
varor på. Nya vägar och bostäder byggs igen och staden
växer med ungefär 1000 invånare per år, och totalt bor runt
107 000 människor här. Hela 8000 av dessa pendlar för att
arbeta på andra platser än i Borås, men ungefär 12 000 åker
från andra orter till Borås för att jobba.
Idag är Borås med andra ord en modern stad och knallarna
har för länge sedan slutat sälja sina varor runt om i gårdarna. Fabrikerna med alla sina skorstenar ser vi inte längre,
men lärdomen som knallarna, postordern och textilindustrin gett oss lever på många sätt kvar i Borås idag.
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Efterord
Att sammanställa en liten övergripande information om Borås
historia har vi varit ett önskemål sedan länge.
För några år sedan kom Boråskännaren och skribenten Sven Lagerström till mig och ville visa ett utkast till en bok om Borås Historia tänkt för elever. Texten handlade om de första spåren efter
människor i den här bygden, till Borås grundande, hur staden
utvecklades och växte, textilkrisen och tiden fram till idag. Han
ville att den skulle delas ut till alla elever i en bestämd årskurs. Vi
kom fram till att elever från årskurs 2 till 4 skulle vara lämpligt då
de oftast läser om Borås historia. Av olika orsaker lades arbetet på
framtiden, Sven blev sjuk och gav mig då fria händer att fortsätta
arbetet. Det blev istället jag tillsammans med Viktor Lundberg
på Stadsarkivet i Borås som tog nya tag i materialet. Texten kompletterades med bilder från Stadsarkivets bildarkiv, vi bearbetade
texten och lät lärarna Camilla Lundberg och Linnea Lindström
på Hestra Midgårdskolan komma med synpunkter. Jan Berg har
jobbat med det grafiska. Nu är materialet färdigt och den första
versionen finns att ladda ner från boras/kultur eller textilmuseet.
se. Vi hoppas på att få in synpunkter och tips på förbättringar som
den kan kompletteras med. Vår förhoppning är att häftet ska väcka nyfikenhet så att eleverna vill forska mer om sin hemstad och
känna en stolthet över att vara boråsare. Den kommer framöver
även att finnas i tryckt exemplar.
Ett stort tack och tankar går till Sven Lagerström vars initiativ
och önskan var att förmedla denna härliga historia.
Karin Olsson Lindström,
museipedagog på Textilmuseet och Borås Museum
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