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borås skriver

En stad. 400 år. Ett skrivprojekt. 

Borås fyllde 400 år sommaren 2021 och  
Biblioteken i Borås firade med ett skrivprojekt  
där vi samlade in berättelser om Borås  
och hur det är att vara Boråsare idag. 

Vi har nu sammanställt berättelserna i den  
här skriften. Den är ett tidsdokument om  
hur det är att just nu, år 2021, leva i Borås. 

Projektet har varit öppet för alla boråsare i alla åldrar. 
Inom ramen för projektet arrangerades  
skrivarworkshops på Borås Stadsbibliotek  
med den finlandssvenska författaren Mia Franck,  
för vuxna på svenska och finska. 
Även Bubblanklubben, en bokklubb för barn  
mellan 9–12 år, har skrivit texter. 

Grattis Borås och tack alla som har bidragit!  

Biblioteken i Borås
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Stadspuls
Stadens hjärta pulserar
vibrerar av rörelse och musik
Det sorlar i varje hörn
Vänner som möts
Nya band som knyts
Vi vandrar genom färgglada kvarter
välkomnar alla som vill vara med
Regnets framfart bekommer oss ej mer
Torkar snabbt i solens ljus
Vi nynnar på en välbekant melodi
Vi följer stadens rytm

Sara Klippinge, 45 år
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vad innebär det att vara boråsare egentligen? Efter 23 
år i stan känner jag fortfarande inte riktigt att jag kan kalla 
mig boråsare. Märklig känsla ändå. Jag har trots allt utbildat 
mig, arbetat, köpt hus, skaffat familj och ett liv här. Ändå 
benämner jag inte mig själv som boråsare. Jag har funderat 
lite på det där och kommit fram till att vad det innebär att 
vara boråsare tidigare varit så utpräglat tydligt, det är det 
nog inte längre. Men förut betydde det att man var lite 
ekonomisk (lite snål), sportintresserad (ganska fanatisk), 
likriktad (storstadskomplex), företagscentrerad (kulturen 
kommer alltid i andra hand) osv. Det där kunde jag inte 
riktigt ställa upp på men genom åren har staden förändrats 
och invånarna i den likaså. 

Jag har träffat många härliga, underbara, roliga, smar-
ta, kulturintresserade, icke sportintresserade (nåväl ett par 
i alla fall) boråsare som jag tagit till mig med hull och hår 
och jag delar sen många år hus och hem och barn med en. 

Borås är den där lilla staden som håller på att bli stor 
på ett bra sätt och som till slut börjat inse att det finns 
så mycket här som kan tilltala många! Härlig natur bara 
runt hörnet, ja bara det att ALLT är runt hörnet är ju en 
lockelse, nära till storstan och dess nöjen och kultur, ett 
brett utbud av restauranger och caféer, till och med en mu-
sikscen och såklart en högskola som vuxit och gett både 
utbildningstillfällen liksom arbetstillfällen men framför allt 
en mentalitet som är mer öppen, mer välkomnande och 
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som inte har riktigt lika stort komplex längre för storebror 
Göteborg. 

Jag kallar numera Borås för hemma och det är här jag 
har mitt liv. Jag har ännu inte kommit till punkten att kalla 
mig för boråsare men nu är det inte riktigt lika långt borta!

Lena Holmberg, Sandared (men inflyttad från Stockholm), 
född 1971
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Walkabout
bodhi opened his eyes. He blinked a few times. When 
he lifted his hands to rub his face awake he saw the water 
around him swell and heave.

”Ojdå – Jag måste ta det lugnt!”
As he rose to go for a walk, he moved slowly, slowly, 

so as not to flood the banks of  the canal. He climbed 
the steps and saw Knallen. He walked over to him. As he 
touched Knalle’s shoulder, Knalle grew bigger and Bodhi 
got smaller and they met somewhere in the middle. True 
friends. ”Hejsan, Knalle!”

”Hallo!” Knalle exclaimed and moved to hug Bodhi 
but noticed he was dripping wet. He reached into his bag 
and pulled out a woven shawl - golden linen with a purple 
and rose striped border. He draped the shawl over Bodhi’s 
shoulders and then pulled him in for a close embrace. ”Det 
var länge sen - eller hur, gamla vän!”

They turned to stroll along the canal, reminiscing over 
old times and catching up on news. Knalle asked Bodhi, 
”Do you mind if  we speak in english? I’m taking a few 
jacquard samples to a buyer in England soon and I really 
need the practice!”

”But, of  course, no trouble at all!” Bodhi replied.
As they crossed the first bridge, they spotted Lil’ Lookey, 

the rabbit, eating some grass. She would let herself  grow to 
an impressive height if  she was sure she was alone. But, Lil’ 
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had a trick if  she felt even the slightest vibration of  another 
creature coming. She froze like a statue, quickly shrunk her-
self  and became regular rabbit-sized again! Her ears stood 
up and twitched, one flopping down as she bolted away.

The pair walked over to Linx. Bodhi reached down to 
pet the animal. The cat curled her back and pushed her 
face into Bodhi’s scratching fingers. When Linx became 
bored with the attention, she hopped down from her rock 
and took off  in a full-speed gallop. She made a bee-line 
to her mistress, Galatea, and jumped up at her feet. Gala-
tea gracefully leaned down to welcome her pet. Bodhi and 
Knalle followed close behind to hälsa på. “Hello, Galatea!” 
Bodhi said while helping her off  her pedestal. “Are you 
acquainted with Knalle?”

“Yes, I believe we’ve met … at a council meeting ages ago”.
She extended her hand and Knalle kissed it. He stepped 

back and said politely while looking off  into the distan-
ce,“Pleasure to, um, see you again, fröken…and if  I may 
be so bold - It’s a little chilly to be so, unh-hum, lightly 
dressed. Can I offer you a coat? I always carry an extra just 
in case I get caught in a rainstorm and need a change.”

“Yes, she said softly, “I would like that very much.”
Knalle again reached into his bag and pulled out an 

overcoat much like the one he was wearing. The dark green 
wool looked like moss and the color suited her perfectly. 
He helped her into it. At first, it was way too big, but she 
found herself  growing into the garment! It felt good to be 
wrapped up and the coat warmed her like a blanket.



10

Just then, they heard a clattering coming from down the 
hill. Not so much rolling towards them as shaking, came a 
cobalt horse pulling an azure carriage.

Sitting in the driver’s seat was Fisher Boy and next to him, 
his little sister, Ute Flicka. She was giggling with delight at 
the bumpy ride. The carriage pulled up to the gathering.

”Till din tjänst, fröken Galatea!” announced the driver, 
as he doffed his cap.

Knalle helped Galatea into the seat next to Ute. Fisher 
Boy clicked with his cheek, snapped the reins and called 
out, “Åke vidare, ponny!”

The horse trotted at a slow pace, and Bodhi and Knal-
le walked on either side while Linx ran in circles around 
them. They crossed Viskan at the bridge by Anna Lindhs 
Park and stopped there to take in the view. They sat on 
a bench gazing at the most magnificent, maple trees that 
were dressed in full blazing, yellow foliage. The animals 
rested while the children played tag. Suddenly, Lil’ Lookey 
ran into the petite park, paused and ran out again through 
the hedges. As the group moved on down the canal, they 
heard someone yell, ”Ehi amici, aspetta!”

They all turned around and saw coming towards them, 
their Italien friend, Pinnochio. Again, the magic resizing of  
friends. Instead of  getting bigger as he got closer, he was 
actually growing smaller, until he was just about the size of  
the others. ”Ciao,a tutti!”

Greetings in three languages - hugs all around. Pin-
nochio told them that Lil’ Lookey had come to him on 
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Allégatan, bounced around his shoes and wiggled her nose 
at him to follow. ”Well, we are glad that you are so gifted! 
Not everyone knows how to listen to a rabbit~”, Bodhi 
proclaimed.

Again, the caravan set out. They made quite a sound as 
they walked, through Stortorget and down Österlångga-
tan, laughing and singing. Fauna, the differently-abled dog, 
heard them coming and performed a jaunty jig right there 
on the paving stones. She used her tail as a third point 
of  balance, and hopped around like a kangaroo. ”Bravo! 
Duktig hund!”, the crowd cheered and ushered the clever 
canine into their midst.

Together, they moved towards Järnvägsgatan where they 
turned left and ended up right at the House of  Knowledge. 
Bodhi walked in and the others crowded at the entryway. 
He got into a small crouch and then expanded himself  into 
the structure. It filled with a prismatic, white light that spil-
led out like fireworks and showered the onlookers. Everyo-
ne stood transfixed as he stepped out again.

Then, he reached in through the letters at the shoulders 
of  the House and pinched. He pulled out a glowing-fila-
ment, hooded cloak that he placed on Knalle’s back. Then, 
he repeated the process for Galatea, Pinocchio and Fisher 
Boy. Even Ute Flicka got a precious, tiny one.

Bodhi minimized himself  again. He said, ”These are your 
cloaks of  wisdom. They will serve you well if  you trust their 
protection. The physical manifestation of  them will disap-
pear in a few hours, but they are part of  you now, forever.”



12

All were dazed by the beauty of  the cloaks and admired 
each other. They felt renewal and rejuvenation, like they 
were being charged with electricity.

”Ska vi go to Krokshallsberget and sit for a bit?” Knalle 
suggested to the group.

They all agreed and walked down the street, under the 
train tracks, turned right at SvenEriksonsgatan, again at 
Stationsgatan and then veered left to walk up the ramp to 
the lookout.

Fisher Boy tied up the horse to a tree and left the carri-
age at the lower level.

He knelt down and let Ute climb on his back, then they 
all hiked up the steep path to the cliff. Pinocchio and Ga-
latea walked hand-in-hand, deep in conversation - discove-
ring how much they had in common.

On the plateau, the party assembled on the rocks and 
talked. Bodhi explained the “everyone and everything” 
mantra, taught them the OM and led them in practice.

They marveled at the opalesque light of  the twilight sky 
and the 360 degree view of  their beloved city. After a while, 
they were all silent, feeling gratitude just to be in this family 
of  friends. When darkness began to fall, Boy said, “I’d bet-
ter get Ute back”. Fauna was close by his side, following his 
every move. Lil’ Lookey had already disappeared. Pinocchio 
offered to walk Galatea and Linx home. Galatea began to 
take off  the coat to return it to Knalle but he responded,

“Please, keep it as a memento of  this special day”. She 
bowed in thanks.
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Everyone said their goodbyes and left Bodhi and Knal-
le, who were still perched on the biggest rock. As the night 
sky fell, and the twinkling lights of  Borås began to appear, 
Bodhi said to Knalle, “You know, by implementing a spe-
cial breathing method, the cloaks of  wisdom can be used 
as flying carpets...I just forgot to mention it. I can teach it 
to you now, if  you like”.

“Tack men nej… jag skulle vilja hellre vänta - uh - uh… 
wait - for the others. It will be more enjoyable that way,” 
Knalle proposed. ”You and I have something to look for-
ward to till next time and the others as well, and they don’t 
even know it!”

”Aaahhhh yes”, Bodhi sighed. ”The blessed future”.

V. Harken, född 1959
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borås, borås. sprid nyheten om Borås, så som Galen-
skaparna sjunger. Borås som så länge hade epitetet den 
 fulaste staden har blommat ut som den fula ankungen till 
den vackraste staden.

Stadsparken med all blomsterprakt. Promenaden längs 
Viskan i centrum med de många restaurangerna är boråsar-
nas riviera. Skulpturer och väggmålningar i både stads kärnan 
och i omgivningarna pryder staden. Den lilla vattenkanalen 
är också ett vackert inslag i centrum.

En bra blandning av hus runt torget med både äldre 
hus och 60-talshus inte att förakta. Varje tid har sin stil 
och man behöver inte se tillbaka på de gamla trähusen 
utan istället se framåt. T o m den medeltida staden York 
i  England är mån om att spara 60-talshus mitt bland de 
gamla husen,  eftersom man menar att om 100 år är denna 
arkitektur också intressant att visa upp. ”Åhlenshuset” i 
Borås har fått ett lyft med ny fasad och, om man höjer 
blicken, också ett vackert foto på ena långsidan av fasaden.

Stadsträdgårdsmästarna har gjort fantastiskt arbete med 
nya träd, blomsterlådor och hängamplar runt om i staden. 
Vi har Annelundsparken med sina rhododendron och en 
mångfald av pioner när det är säsong. Den delvis omgjorda 
parken vid Almåsskolan har snabbt vuxit och är ytterligare 
en oas för boråsarna.

I Ramnaparken med sin vackra kyrka från slutet av 
1600-talet och de välskötta 1700–1800-talshusen kan bor-
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åsarna få en fika i det gamla gästgiveriet efter en promenad 
i parken och runt Ramnasjön.

Boråsarna har också närheten till flera motionsspår, där 
mycket arbete läggs på att röja intill spåren, fågelholkar 
sätts upp, man bygger trall där det är blött, man utökar 
med soffor och bord för picknick etc för att boråsarna 
skall trivas.

Slutligen boråsare. Vi skall vara stolta över vår stad och 
”sprid nyheten om Borås” när vi träffar människor från 
andra delar av landet eller när vi åker utomlands.

Kerstin 74 år och Bernt 77 år
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Borås
sommar, tidigt femtiotal och ett tiotal år framåt. Full-
packad bil från Falköping till Getterön. Morföräldrar, för-
äldrar, lillasyster, tax och jag.

Resan är evighetslång. Samhällen passeras som aldrig 
besöks. Halvvägs har vi kommit till Borås, som vi bara 
susar förbi, varje år. 

Efter 33 år i Götet bor jag i Vårgårda. Borås är ganska 
nära, men ligger åt fel håll och lockar inte - till en början. 
Borås verkar grått, trist och alltid regnigt. Men snart upp-
täcker jag att det är en högst levande stad, en kontinental 
storstad i miniformat! Nya upptäckter. Den osannolika 
Pinocchio, Walking to Borås, skulpturvandringar, Hög-
skolan med mentorsuppdrag, restauranger och - Hemgår-
dens skrivarkurs för Yvonne Granqvist Schultz, en turning 
point för en pensionär. Det blir härliga skrivupplevelser 
med fantastiska skrivarinnor. Och när textilhögskolan har 
en makalös uställning med plagg designade Versace känner 
jag mig som i London.

En kontinental storstad i miniformat........ett briljant 
och rättvisande epitet. Fortsätter fundera på varför jag 
tidigare så dissat denna sjuhäradsmetropol. Det är en stad 
på frammarsch på många sätt, det har jag fått medge. Så 
finns också fina omgivningar som aldrig hade upptäckts, 
om det inte blivit flytt till Vårgårda. Staden och regionen 
omkring har alltid varit viktiga för handel, industri, entre-
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prenörskap och allmän fiffighet. Så långt ifrån grått!
Den har ju, om inte allt, så det mesta. Hav finns visserli-

gen inte, men Viskan med skulpturen Bodhi och det får väl 
anses närapå good enough. Folk åker tom till Borås för ro-
mantiska hotellhelger. I ”Borås, Borås” sjunger Galenska-
parna ”För om jag lyckas här, finns inga mer besvär”. Dom 
har antagligen rätt. Så kanske ska man ge den en chans och 
dra bopålarna hit när livet på landet blir för tungrott.

Inga Olausson; Vårgårda
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”efterkrigstiden var fantastiskt” säger den årsrika 
mannen jag pratar med. En riktig urBoråsare till skillnad från 
mig som flyttade hit på 1990 talet. Jag fascineras av mannens 
berättelser om ett Borås olikt det jag själv känner till. 

På Esso och Shell mackarna fanns gengas och fordo-
nen fick vevas i gång. Inköpen gjordes i småaffärer som 
Rory & Robby speceriaffär, Hasselbackens bageri, Anders 
slakteri, Henrikssons tobak och mjölkaffären. Idag kan vi 
handla det mest nödvändiga i en och samma affär, bara 
genom några klick på vår dator. Enkelt, smidigt, men ack 
så opersonligt. Jag ser framför mig mannen när han som 
barn spelade kula, sparkade boll och lekte med fällkniv (!). 
Vilken skillnad mot dagens barn, som föds in i IT världen 
och kan använda pekskärmar innan de kan gå. 

Det fanns en kanal på radion och TV kom först långt se-
nare, men nöjen fanns. Inte mindre än sju biografer fanns 
att välja på och som ung man blev det ofta ett biobesök, 
vissa kvällar kunde det till och med bli två. 

Att uppvakta med ett biobesök, var då som nu, ett trev-
ligt alternativ. Vart gick man då med sin käraste? Saga, Pal-
ladium, Folkan, Skandia, Olympia, Fenix eller kanske till 
Röda Kvarn? I biokiosken inhandlades lite gott och sedan 
sjönk man ner djupt i en skön fåtölj, i mörkrets skydd, kan-
ske armen smögs runt den kära? Vilken film valde man? 
Det fanns flera populära svenska filmer exempelvis Kalle 
på spången med Edvard Persson. Jag får veta att min inter-
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vjupersons favoritfilm, var den amerikanska musicalfilmen 
Vilda toner. Huvudrollsinnehavarna var Danny Kaye och 
Virginia Mayo. Flera musiklegender fanns också med i den 
filmen, bland annat Louis Armstrong. 

Idag har många biobesök ersatts av streamingtjänster, 
som spelas upp i det egna hemmet. Kanske med en flas-
hig hemmabioanläggning med storbilds-TV och flera sur-
roundhögtalare för starka ljudupplevelser. Fast visst är det 
något särskilt med att gå på bio? Händelser att minnas, 
särskilt när du går med en person som du tycker lite extra 
mycket om. Biostaden, med sina åtta salonger, gör att da-
gens filmutbud är stort och vill du lyxa till det, kan du välja 
en VIP biljett och får då en extra skön och bred fåtölj att 
sitta i. Men jag får veta att en del biografer från förr, hade 
sittplatser på balkonger och det kändes nog lite speciellt att 
sitta där. Röda kvarn är ett trevligt arv från förr och biogra-
fen firade 100 årsjubileum 2014. 

Biograferna hade konkurrens med folkparken. Putte 
Wickman och Charlie Norman drog stor publik och spisa 
jazz var populärt. Den årsrika mannen som inspirerat till tex-
ten har samlat på sig en imponerande samling av vinyl och 
cd skivor med Jazzmusik. Men visst lever musiklivet i Borås 
även idag med kulturskola, körer, konserter och förstås som-
martorsdagarna. Sommarkvällarna då många Boråsarna tar 
chansen och avnjuter allehanda musik. Festligt och gemytligt 
och i bästa knalleanda, helt gratis. Stort tack till Gerker. 

Monica Broman, 56 år
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är uppvuxen i en by i Vårgårda kommun.  Sommarens  
höjdpunkt var simskolan. I Kvinnestadsjön tränades 
torrsim i ur och skur med efterföljande praktiska öv-
ningar i badet. Duktigare elever fick avlägga simprov. 
Badtemperatur 15 grader. Simläraren stod påklädd på 
bryggan. Barnen låg i vattnet och huttrade och frös. 
Lektionen avrundades obligatoriskt på samma sätt. En 
uppvärmningsrunda där alla sprang några varv på torra 
land innan ombyte till torra kläder och gemensam fika-
paus.

Högre simmärken krävde hopptorn. Eleverna skjutsa-
des till Ramnasjön i Borås, där det fanns hopptorn och 
kallbadhus. Detta byggdes 1932 och revs 1976. De åren 
som jag åkte med var det alltid fint väder i Borås och vat-
tentemperaturen minns jag som behagligt skön. Jag lycka-
des med att ta både guldmärke och några magistermärken. 

När jag nu besöker Borås går jag ofta den 1,3 km långa 
slingan runt sjön. Min barndoms fina badsjö har nu för-
vandlats till ett fågelreservat.

På 70-talet byggdes Alidebergsbadet med ett 10 m 
högt hopptorn! Men nej jag har aldrig vågat hoppa från 
10:an. Det var tillräckligt kittlande att hoppa från 5:an. 
Däremot har det blivit många motionsrundor i den 50 
m långa motionsbassängen. Borås har rykte om sig att 
där regnar det nästan jämnt. Mina minnen handlar mer 
om härliga badutflykter med vackert sommarväder. Inte 
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kunde jag väl ana att jag skulle träffa min blivande man i 
Borås. Han bodde i de gråa höghusen mitt emot Alide-
bergsbadet. Det var min utsikt när jag låg och solbadade 
och njöt av glass som svalkade. Fast det var först många 
år senare som vi träffades.

Som barn gick jag i söndagsskolan. Vårterminen avrun-
dades med en utflykt som ofta gick till Borås djurpark. På 
den tiden fanns bara svartvit TV och två kanaler. Då var 
det exotiskt att få se alla vilda djur på i verkligheten och 
så nära! De ståtliga lejonen och tigrarna var väl inhägnade 
men väckte ändå en viss kittlande känsla. Vad spännande! 
Här blev det dags för paus med medhavd fika som snabbt 
slank ner i magen innan vi kom till aporna och gorillorna. 
Minnen som etsat sig fast. I djurparken fick sedan min dot-
ter med fästman sommarjobb under studierna. En skol-
kamrat från Vårgårda blev VD under många år.

Min son flyttade till Norrby, sedan Göta. När det blev 
dags för familj blev det Sandhult. Bonussonen flyttade 
till Kristineberg. Svärföräldrarna bodde på Norrmalm i 
ett hus från 1914. Till huset fanns en fantastisk trädgård 
som svärfar vårdade ömt och kärleksfullt. Svärmor älskade 
blommor men trädgården sköttes av maken.

Min make har varit ordförande i Vykortens vänner. Där 
har jag lärt mig mycket om hur staden förändrats topogra-
fiskt. Idag är allt så lätt. Genom ett knapptryck får fram 
vad du söker på nätet. Vykortssamlarna har kunskap om 
staden, dess historia och förändring. Som tur är har många 
valt att digitalisera och föra detta kulturarv vidare. Genom 
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att delta på möten och lyssna på föredrag har jag fått en 
god inblick i staden Borås. En stad som jag genom åren 
lärt mig att älska.

Anneli Hermansson, Vårgårda
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”ja, jag vill vakna upp i stan som aldrig sover”
Många känner säkert till att orden i rubriken är hämtade 

ur sången: “BORÅS, BORÅS”.
Vi skriver oktober månad anno 2021 och staden hål-

ler på att vakna upp ur sin sömn. På något vis kan man 
faktiskt jämföra detta med sagan om Törnrosa, som var 
tvungen att sova i hela 100 år innan uppvaknandet sker. 

Ibland kan man känna sig väldigt gammal och trött be-
roende på hur livssituationen ser ut. Att vakna upp är inte 
alltid så lätt att göra utan medför i första hand medveten-
het, insikt, ansträngning och att vara villig att ta emot hjälp 
från rätt håll.

”Gyllne morgon, gyllne morgon sista natten svunnen 
hän”, så börjar en annan sång, som en del kan känna igen sig 
i, speciellt efter att restriktionerna har hävts. Vi vaknar upp ur 
en lång djup sömn, som varat i nära ett och ett halvt år, faran 
är dock inte över än utan vi bör fortfarande vara försiktiga.

”Regntunga skyar vartän jag ser”. Melodin passar in på 
Borås, som sägs vara den regnigaste staden i hela Sverige. 
En del av oss har lidit oerhört mycket under denna tunga 
period och vi lider än i det tysta. Många har dessutom vuxit 
upp under svåra och oerhört tragiska omständigheter och 
är vana vid att leva under olika former av press, till och 
med livsfara. Jag själv är en av dessa.

”Hur är det att vara Boråsare idag?” Så löd rubriken, som 
fick mig att skriva dessa rader. Vi människor är som bekant 
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olika och ska så få vara. En del som skickar in  bidrag kom-
mer säkerligen att beskriva glädjeämnen i tillvaron. Det är 
helt okej och måhända lättare att göra, det vill säga att lyfta 
fram det positiva i vardagen.

Syftet med min text är främst att vara en röst både för 
mig själv och för de som kanske inte ens mäktar med att i 
ord beskriva hur de känner och upplever sin situation, De 
kanske inte heller är medvetna om att vi är många därute, 
som har haft det besvärligt alltsedan barndomen och även 
har det tufft på olika sätt i nuläget. Framtiden vet vi dock 
ingenting om utan vi får leva på hoppet, som det ju heter. 

Avslutar med en egenkomponerad dikt som kom till i 
stunden:

Borås, min stad i ljus, låt hoppet spridas i varje 
hem och hus
Vi håller ut, i väntan på att faran snart är över 
och smärtan tagit slut

Säg nej till mörkret som vill styra och befalla, 
lågan finns där i djupet inom oss alla
Flamma stolt och bär högt din egna fana, 
i livets dolt upplysta berg- och dalbana

Tag en dag ett ögonblick i sänder, horisonten 
syns bortom hav och stränder
Var och en är viktig här och nu, unik och värdefull 
precis som DU!

Bella B
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Hur är det att vara Boråsare idag?
med dagens ögon tycks det som en tämligen  grådaskig 
tillvaro att ha varit barn i Borås på 50- och början av 60- talet, 
Fram och tillbaka till skolan sex dagar i veckan. Lördagen 
kunde krönas med 10 ett -öres eller kanske en 25-öres risboll 
i godisbutiken vid skolan, kallad vid onämnbart öknamn. 

Årets höjdpunkter var om det kom en cirkus till stan, en 
och annan söndagsmattine’ och julskyltningen, så mycket 
mer hände inte. Fritidsaktivitet fick vi hitta på själva. Fören-
ingslivet för barn och ungdomar var sparsamt. Lekte vi ute, 
ofta på gatan, var det dags att gå in när gatlyktorna tändes. På 
sommarloven åkte vi till kusten. I slutet av 60-talet sommar-
jobbade jag på olika arbetsplatser i staden. Jobben var roliga 
men utbudet på fritiden var inte ens beige. I juli månad, under 
industrisemestern, var det ödsligt tomt i centrum. Djurpar-
ken och Knalleland lockade en del turister men hade inget 
större attraktionsvärde för Boråsungdomarna.Barnfamiljsti-
den på 70- till 90-talen upplevdes som fin och grönskande 
med gnistrande vita inslag på vintrarna. Närhet till naturen 
var du än bodde i stan. Föreningslivet började utvecklas. 

Idag upplever jag Borås som en färgsprakande stad. En 
fantastisk stad att vara mormor i, till två barn i den ålder 
som jag själv upplevde som grå. Röda mattan känns som 
utrullad för oss. På den tar vi hoppsasteg till vårt favorit-
ställe, Textilmuseet. Här finns ännu mera färger på tyger, 
garner, knappar, mm. Helt otroligt, allt står oss fritt att an-
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vända, likaså symaskiner och redskap! Kläder, skor, hat-
tar och accessoarer lockar att posera i och leder till glada 
skratt. Fram med mobilen och fota! Likt ett trollspö som 
svingas, fylls lokalen av kreativitet och fantasi. En lisa för 
kropp och själ, för stora och små. Färgbyte, nya kulörer 
och former upptäcks när vi besöker utställningsrummen. 
Skimrande objekt i alla möjliga hemlighetsfulla nyanser 
lockas fram av spotlighterna. De orange sittmöblerna i 
foajén lockar barnen till karusellåkning, knappast mormor, 
men jag gläds med dem och hjälper till att ge fart. 

En kopp svart kaffe och fika till barnbarnen ger oss 
möjlighet att pusta en stund och prata, fantisera, om allt vi 
ser omkring oss, bröllopsgåvan, den röda klänningen med 
grodor, till Viktoria och Daniel, de gamla spinn-och vä-
verimaskinerna, studenterna i huset osv. Jag tror barnbar-
nen kan höra att mormorshjärtat klappar speciellt. Varför? 
Jo, dels för att vara här med dem, dels för att den gamla 
industrifastigheten har tagits tillvara. Samma hjärta, som 
slog för bevarandet av den gamla teatern och bultade mot 
rivningshysterin, har fått revansch. Vi ser Viskans blågrön-
bruna vatten som strömmar förbi mellan byggnaderna. 
Till borås arnas förtjusning kan den numera användas till 
många jippon. Längre tillbaka färgades Viskan i diverse ku-
lörer av giftiga utsläpp från färgerierna utmed ån. Idag en 
ren livsnerv som slingrar sig fram genom centrum. 

Borås, en spännande 400-åring att känna sig stolt i och för.
 
Marianne Svedensten 73 år
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som en pulsåder far den fram i landskapet. Genom stad, 
by, samhälle, åker, skog och sjö. Stillsamt, glidande, virv-
lande, forsande, knappt märkbar, glittrande, mörk, vågig 
eller dånande. Den har många ansikten och former. Den 
har funnits där i evigheter och har sett mer än du och jag 
ens kan föreställa oss. Allt från den flitige textilarbetaren 
i fabriken till fikan i solen vid Sandwalls plats. Den har 
passerat åtskilliga mular som druckit vid kanten av ängen 
och den har fått barn att skratta åt plask och stänk. Vad 
vore vår bygd utan Viskan? Du hade kanske inte ens suttit 
och läst detta nu om inte dina förfäder hade stannat till 
en vacker dag på sin vandring genom Viskadalen. De såg 
vattendraget och det gav förutsättningar för att leva och 
överleva. Att släcka törsten, fånga fisk och odla. Vatten ger 
liv. Det går inte att bortse från talesättet ”det har runnit 
mycket vatten under broarna”. För det har det. Vatten är 
levande och gör bygden levande. Mitt i landskapet tar sig 
Viskan fram. Den slingrar sig fram, böjer sig i kanten av 
Borås stadskärna och bort genom bygden och till sist ut i 
havet. Och vi följer med, försöker tämja detta element med 
våra broar, fördämningar och bryggor. Vi lever med vår 
å och har gjort så i alla tider, både i staden och på landet. 
Tänk om vattnet hade kunnat tala, om det hade kunnat ge 
oss en bild av de människor, djur och händelser som pas-
serat. Sjuhärads långa navelsträng. Viskan har en historia 
att berätta om du lyssnar till kluckandet i åkanten. Om vä-



28

verskorna som satt i sina hem och färdigställde produkter 
som senare skulle säljas. Om arbetet i färgerierna och väve-
rierna. Stundtals tungt, smutsigt och farligt. Men också det 
som gav mat på bordet och tak över huvudet, gemenskap 
och mening. Viskan såg hur textilstaden Borås med om-
nejd växte fram. Hur den var behövd, utnyttjades, hjälpte 
samhället och industrin att växa och frodas. Men som i alla 
framgångar finns det också en baksida. Det som en gång 
var ett glittrande dansande vattendrag skimrade plötsligt i 
regnbågens alla fantastiska färger. Gifter och föroreningar 
gömde sig bakom allt det vackra som sedan försvann ner 
i djupet. Som vanligt vaknade människan försent och då 
hade både tid och vatten redan passerat. Idag vet vi mer 
och räddar det som räddas kan. Men synden ligger än idag 
och lurar på botten. Viskan är inte längre helt avgörande 
för våra liv. Vi behöver inte släpa hinkar med vatten in i 
vår stuga eller skrubba kläder på en tvättbräda vid vatten-
brynet. Men Viskan ger oss fortfarande det vi behöver. 
Dock på ett helt annat sätt. Idag är det bland annat en na-
turupplevelse och något du verkligen skulle sakna om den 
inte fanns där. Vi ska vara rädda om vårt vatten. Vattnet är 
vackert och ger en speciell känsla. Så nästa gång du är i när-
heten av denna pulsåder - slå dig ner, se och lyssna. Du är 
med en kort stund på dess resa genom bygden, den tillhör 
din historia likaväl som du skapar dess historia. Grattis till 
dig och Borås – vad vore ni utan Viskan? 

Linda Wåkerås, född 1977
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Innan
innan telefonen ringde hade hon hopp om att hinna. 
Men hon hann inte. Porten ut från jobbet hade inte ens 
slagit igen bakom henne, bilen hundra meter bort.

Mobilen vibrerade i fickan, ringsignalen som ett larm. 
Han hade själv valt den åt henne, signalen som skar i öronen. 

”Den kan ingen missa!” hade han skrattat för sig själv 
när han gjorde inställningarna. 

Nu skrattade han inte.
”Var är du?” morrade han i luren.
”På väg från jobbet, på Västra Nygatan, snart vid bilen”, 

rabblade hon.
Stegen var långa, fötterna rasslade genom höstlöven, 

stänkte vatten från pölarna. Nästan framme vid bilen, snart 
kunde hon bevisa sanningen i det hon sa.

”Varför har du inte ringt?”
”Jag höll på att hjälpa en person, det gick inte att avsluta 

mitt i, så jag kom iväg lite sent. Förlåt.”
Hon låste upp bilen, satte sig i förarsätet, startade mo-

torn.
”Vem hjälpte du?”
Samtalet kopplades upp mot bilens system, hon väntade 

med att svara, väntade en sekund för länge.
”Vem är han?” skrålade hans röst i högtalarna.
”En kvinna”, sa hon snabbt, ”jag hjälpte en kvinna, hon 

ville ha hjälp med en blankett och vi var nästan klara så jag 
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stannade lite längre, det var dumt, jag ska inte göra så igen.”
Hon svängde ut från parkeringen, såg en rörelse i ögon-

vrån, något som rycktes undan. Ingen duns, ingen fara, 
tänkte hon.

”Jävla tur för dig det.” Han lät lugnare nu, hörde säkert 
ljuden från bilen, kände sig tryggare när hon satt innanför 
metallskalet, skyddad från omvärlden, från andra. 

Gatan var lång, en enda raksträcka, slutade med en skarp 
sväng innan den ledde ut på Alingsåsvägen. Det räckte att 
hålla rak kurs ett tag, fokusera på honom. 

”Jag ska hämta matkassarna”, sa hon, ”men jag kommer 
snart hem.”

”Hur lång tid tar det?”
”En kvart kanske.”
”Inte längre?”
”Nej, inte längre.”
”Inte som den gången med thai-maten.” Ett konstate-

rande, inte en fråga.
”Nej älskling”, svarade hon lydigt, trots att hon ville 

protestera, påpeka att det varit restaurangens fel. Hon vis-
ste vad han ville höra. Hon hade lärt sig.

Svängen närmade sig. Ett skarpt ljus stack henne i ögo-
nen, hon fällde ner solskyddet, men det hjälpte inte. Som 
om ljuset kom från alla håll, inte centrerat till solen. Inget 
mörkgult eftermiddagsljus som förvarnade om skymning-
en, snarare var det vitt. En bländande vit tandläkarlampa. 

”Vad ska vi äta idag?” frågade han.
Hon kom just runt hörnet, rundade Almåsgymnasiet. 
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Ljuset slog emot henne med full kraft, hon var i det vita. 
Hon såg inget, men höll kvar riktningen, höll kvar foten på 
gaspedalen. Någon gång måste hon komma ut ur det. 

Så tog det stopp, ett hårt stopp, en krasch. Han måste ha 
hört det, ropade på henne.

”Maria! Maria!”
Hon tyckte sig höra oron i hans röst, inte den oro hon 

var van vid, inte den anklagande, utan en äkta omtanke.
”Maria! Svara för fan! Vad ska vi äta idag?”
Hans röst dränktes i ett mullrande som kastade sig över 

henne, samtidigt som ljuset fyllde hela bilen, blev en fast 
massa som pressade henne bakåt i sätet. 

Eva Boman, född 1982
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Under
under hennes skor prasslade löven, de där gulbruna 
löven. Hon såg dem inte, såg bara rakt fram, bort mot det 
starka ljuset bakom Almåsgymnasiet, undrade om solen 
verkligen kunde lysa så starkt här i Sverige. Om hon istället 
sett neråt, noterat mängden löv på marken, då hade hon 
förmodligen tänkt på det hon brukade på hösten, på hur 
konstigt det var, det där med årstider. Att en stad kunde ha 
så många ansikten. Det öppna, glada på sommaren, när alla 
var utomhus och träffades, så som hon var van vid. Det 
stängda ansiktet på vintern, när allt hände inom hemmets 
fyra väggar. Så trött hon var på dessa väggar, de fula grå 
nyanserna. Det fula som både blivit hennes räddning och 
hennes förbannelse. 

Ifall hon tittat på barnvagnen istället för på ljuset hade 
hon sett sina tvillingar ligga nära, söka sig till varandra. En 
pojke, en flicka. Hon var nöjd som fått en dotter, och hen-
nes man och hans släkt var nöjda med sonen. Han hade 
såklart inte sett barnen än, men snart skulle han vara hos 
dem. Inshallah. 

Hade hon hållit blicken rakt framåt, så hade kanske inte 
det hänt som nästan hände. Att en bil svängde ut precis 
framför henne och hon blev tvungen att rycka vagnen 
bakåt för att barnen inte skulle krossas mot motorhuven. 
Att hennes hjärta rusade i samma takt som hennes tankar, 
fick henne att se en platt barnvagn och blod som strömma-
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de från den, trots att hon höll i handtaget, trots att barnen 
vaknat av den plötsliga rörelsen och börjat skrika.

Hon ville också gråta, få vara liten igen, bli omhänder-
tagen. Inte vara den med ansvar. Hennes hand vaggade 
automatiskt barnvagnen, lugnade tvillingarna. 

Bilen hade kört vidare, var nästan borta ur hennes syn-
fält. Sakta gick hon längs trottoaren. När barnens gråt tyst-
nade hörde hon något annat. Ett dovt brummande, kanske 
en stor lastbil som var på väg in på området. Hon hopp-
ades att det skulle bli problem för bilen som nästan kört på 
dem, att något stort fordon blockerade dess väg.

Hon ångrade direkt sin tanke när hon hörde en krasch, 
metall och glas som krossades av något som var hårdare. 

Brummandet övergick som på en signal till ett kraftigt 
muller, ett dovt åskdån som fortplantade sig mellan husen, 
använde deras höjd till att låta ekot förstärka ljudet, ta över 
hela platsen. Skapade ljudvågor som fick marken att skälva 
och trumhinnorna att vibrera. Träden fällde de få löv som 
inte redan låg på marken. 

Ljudet verkade komma från det håll bilen kört åt, från 
samma håll som ljuset. Hon visste inte vad som fanns 
där, men hon ville bort från det, benen skrek åt henne att 
springa. 

Hon sprang, bort från ljudet. Löven var som ett regn 
från träden när hon passerade under dem, bildade drivor 
på marken. Hennes kjol blev en plog, plöjde upp en stig. 

Hon snubblade till, föll. Hela huvudet vibrerade nu och 
hon blundade, följde med i ljudvågornas rörelser, barnen 
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skrek igen men hon hörde dem inte längre, bara det där 
ljudet. Det tryckte hennes huvud mot marken, raderade 
alla tankar. Fyllde hennes näsa med en stark doft av urin.

Eva Boman, född 1982
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Efter
efter att de hämtat grejerna åkte de tillbaka. Över järn-
vägsbron, kryssade med elskotern mellan folk på trottoa-
ren. De såg på honom med den där blicken, han visste vad 
den betydde, vad de tyckte. Hur de knöt näven i fickan och 
förbannade dem, de där, de som inte kunde anpassa sig, inte 
kunde följa regler.

Han kunde, men han ville inte. Njöt av farten i ned-
försbacken, hur människor dubbelt så stora som han själv 
hoppade åt sidan, att han kunde påverka dem, bestämma 
över dem. Ryggen var rak, han ville le men släppte inte 
fram leendet, behöll blicken lätt riktad uppåt och munnen 
som ett rakt streck. 

Armen runt hans midja höll inte hårt, vilade bara non-
chalant. Hans vän var den som hade varorna den här gång-
en, han själv var bara chaufför, trots att det var han som 
bar becknarväskan över axeln. Ett villospår. 

Samtidigt som det var en lättnad att slippa vara mula kände 
han sig lite besviken, sårad över att inte få förtroendet, trots 
att han visste att det bara var taktiskt, inte personligt. 

De svängde in på Norrby efter Almåsgymnasiet, ville 
inte passera de andras territorium. Så snart han kommit in 
på Västra Nygatan slog en doft emot honom, eller snarare 
en stank. En lukt han inte kände igen, så stark att den ge-
nast blev som en dimma runt honom. En blandning mel-
lan ammoniak och riktigt stark herrparfym. 
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Här hade det hänt något, det förstod han nu. Gatan var 
tyst, hela stadsdelen var tyst. De svarta hjulen förde honom 
framåt, nästan ljudlöst. Han ville knappt andas, hörde alla 
sina egna små ljud extra tydligt, skon som knakade lite när 
han bytte ställning, jackan som prasslade. 

Marken var ren, inga höstlöv och inget grus. Som om en 
stor gatusopningsmaskin svept över alla gator, trottoarer 
och diken samtidigt. Träden var kala, helt utan löv. Visst 
hade det funnits löv nyss, när de åkt härifrån?

Han stannade, lyssnade. Där fanns inga ljud. I öronen 
ett vakuum, som stunden efter en explosion. Han vände 
sig om för att fråga sin vän vad han trodde, om de borde 
ringa någon, kalla på hjälp. 

Det fanns ingen där, han var ensam på elskotern. 
Han såg längs vägen de kommit på, sökte efter en kropp 

som ramlat av. Letade överallt efter tecken på andra levan-
de varelser. Inga människor. Inte ens några skator. 

Lukten runt honom var påträngande, tog sig in i hans 
mun, fick honom att andas i snabba stötar. Han ville inte 
ha den där, började hosta, ställde sig på knä och spottade. 
Han förstod inte vad som hänt, men han förstod att det 
här skulle någon få skulden för. Och om han var den enda 
som var kvar var det han som skulle få skulden. 

Han måste bort. Klev upp på elskotern igen, gasade. 
Passerade Norrbyhuset, fortsatte mot tunneln under järn-
vägen, tvärstannade just där nedförsbacken började. 

Där framme fanns något på marken, något vitt, nästan 
flytande, men ändå som en dimma. Som lava gjord av ljus-
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strålar. Han kunde svära på att den stannat upp samtidigt 
som han, som om den lyssnade efter hans ljud. Så började 
den röra sig igen, svepte över marken, kom emot honom.

Eva Boman, född 1982
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Borås som blev min hemstad
”vi flyttar till Sverige”, sa maken en gång,
men beslutet var svårt och betänketiden lång.
Till sist blev det i alla fall så
och vi bestämde att det får bli då.
En oktobernatt 1964
fick båten oss över havet styra.
I en tvåmanshytt i mörka natten
vi fem reste över de stora vatten.
Till Stockholm vi kom en tidig morgon,
att hinna till Boråståget, det var bråttom.
Till sist satt vi där, mina barn och jag,
vi var ett litet sammansvetsat lag.
Äntligen tog tågresan slut
och vi kunde i Borås kliva ut.
Där väntade pappa i grå rock och hatt,
vi rusade fram och hälsade glatt.
Det hängde regntunga moln över stan,
det gör väl inget, nej fy fan!
Pappa skulle ordnat att någonstans bo,
men det var inte så lätt, må ni tro.
Gamla Boråshotellet blev första anhalt,
där var det dragigt, smutsigt och kallt.
Efter två nätter kom dit en arg gubbe,
han skulle behövt en liten nubbe,
att lugna sig lite och snällare vara,
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det gällde dock en familj med stor barnaskara.
Han körde oss ut. Vart tar vi vägen?
Det bekymrade inte den hjärtlösa jäveln.
Vi travade ut som en liten kolonn.
Pappa jobbade då hos Gunnar och Sven Gustavsson.
De hjälpte oss hyra en rivningskåk,
med utedass, vi hörde grannens bråk.

Flyttlasset hade fastnat i Stockholm,
det tog två veckor innan det till Borås kom.
Men vi löste problemet ganska lätt
och köpte det som täckte behovet:
sex stycken tallrikar, skedar, gafflar och kopp.
Så tändes ett litet hopp.
Det ordnar sig nog och allt blir bra,
för just nu behöver vi inte mera ha.
Vi köpte ett täcke, det största vi kunde hitta,
jag kunde glad och nöjsam titta:
där låg mina barn i syskonbädd
och ingen behövde vara rädd.
För syskonen var nära och mamma och pappa,
man kunde lätt till god natt varandra klappa.
Skolan är viktig, det vet vi alla.
Dit fick nu barnen så snällt knalla.
Den äldsta fick ensam till Daltorp gå,
jag följde de yngre, de var små,
till Trandaredskolan. Där var en kille,
som jag tyckte var ett snille.
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Han pratade svenska, så liten han var,
och fröken på sina frågor fick svar.
Den minsta i början fick hemma vara,
tills papperen på daghemsplats blev klara.
Två veckor har gått, flyttlasset är här.
Det var inte så lätt att få det ut,
men jag blev arg till slut,
jag spotta i näven och svor på finska
och förbannad och av ren ilska
började bära ut mina saker egna,
så började tullgubbarna sakteligen att vekna.
Nu ser jag min potatissäck så grann,
men inte ens i närheten av den jag hann
Innan en gubbe tog den och försvann!
Det var förbjudet att ta det till Sveriges land,
det visste jag inte förrän i efterhand.
Han åt väl upp mina potatisar goda,
inte brände han upp dem, kan jag förmoda.
Rivningskåken var vårt hem ett halvårs tid.
Så öppnades himlen, vi fick egen svit.
Nu hade vi WC, badkar och allt,
gissa om det kändes ballt!
Barnen badade jämt en veckas tid,
när en kom upp hoppade nästa dit.
Barnen gick i skola och dagis, vi hade jobb,
familjelivet var i topp.
Men säg den glädje som varar jämt,
allting är kanske i förväg bestämt.
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Det har hänt saker av många slag,
det har varit sorg men även behag.
Familjen har vuxit och blivit stor,
till åtta barnbarn är jag lycklig mormor.
Jag älskar Borås staden jag bor i,
Jag säger också:

Kotimaani ompi Suomi!

Anja Andersson, f  1932
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Borås siirtotyöläisen näkökulmasta
aikoinaan, kun ruotsin teollisuus tarvitsi työvoimaa, 
vaelsivat suomalaiset kuin sopulilaumat myös tänne Bor-
åsiin. Muutto olikin helppo, koska yhteispohjoimaiset työ-
markkinat antoivat vapauden tulla ja mennä ilman mitään 
muodollisuuksia.

Täällä olikin suuria tekstiilitehtaita, joista löytyi töitä ja 
asuntoja järjestivät työnantajat, koska 60-luvulla oli huuta-
va asuntopula. Kotouttaminenkin kävi helposti antamalla 
sakset käteen ja joku kokeneempi maanmies opasti työhön. 
Tietysti oli vaikeaa, kun ei osannut kieltä, mutta sehän oli 
kai meidän oma vikamme ja murheemme. 

Suurin osa meistä tuli pohjoissuomalaisilta syrjäkylil-
tä ja ruotsin kielen alkeita ei siihen aikaan saanut oppia 
Suomen kouluissa. Työ piti oppia nopeasti, koska siihen 
aikaan työt tehtiin urakalla ja irtisanomissuojaakaan ei 
ollut. Työnantaja sai palkata ja irtisanoa työläisensä oman 
tarpeen mukaan, joten parasta oli oppia tietämään velvol-
lisuutensa ja unohtaa oikeutensa. Mutta olimmehan me 
nuoria, terveitä ja työnhaluisia ja oltiin kait aika tyytyväisi-
äkin, koskapa ei paremmastakaan tiedetty. Työpaikoilla oli 
hyvä yhteishenki, koska oltiinhan sitä samassa tilanteessa.

Tietenkin pilattiin Boråsin katukuvaa, kun vaelsimme 
omissa ryhmissä ja puhuimme suomea. Se varmaan herätti 
joissakin ärtymystä ja halveksuntaa, koska olimmehan kä-
sittämätöntä mongerrusta puhuvaa roskajoukkoa.
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Eihän me voitu puhua maan kieltä, koska eipä meille 
mitään kielikurssia oltu tarjoamassa ja työpaikoillakaan ei 
ruotsalaisia näkynyt.

Tietenkin se oli vika meissä, kun ei pystytty sulautumann 
yhteiskuntaan, koskapa puhuimme kieltä, jota parhaiten 
osasimme. Tietysti olisimmehan voineet pitää suuta sou-
kemmalla eli vaieta ainakin yleisillä paikoilla, jotta ei oltaisi 
häiritty kunniallisia kansalaisia.

Nyt kun vuosikymmeniä on vierähtänyt, Borås on aivan 
toisenlainen. Poissa on suuret tekstiilitehtaat ja katukuvaa 
ei enää pilaa työläisten roskaväki. 

Borås on korkeakoulukaupunki ja lienee kansanta-
loudellisesti kannattavampaa pitää ihmisiä erilaisissa ko-
touttamisopinnoissa kuin ohjata töihin. Vai lienemmekö 
aikoinaan tehneet kaikki työt.

Kadulla kuulee useita kieliä, mutta harvemmin suomea 
joskin suomen kieli lienee jo sallittu, koska olemmehan sa-
aneet vähemmistökieliaseman. Se oikeus tuli kyllä vähän 
myöhässä, koska monet meidän jälkeläisistä ei osaa suo-
mea. Ehkäpä joutuivat koulukiusattuina häpeämään taus-
taansa ja niinpä oli helpompi unohtaa vanhempiensa kieli.

Nykyisin on kyllä vähän harmillista, koska ei uskalla enää 
iltaisin lähteä lähikauppaan tai muuten kävelylle, koska saa 
pelätä jo henkensä puolesta. Mutta täytyy kait se hyväksyä 
tämä uusi maailman meno. Enpä tiedä onko se hyvä vai 
paha - sen päättäköön viisaammat.

Liisa Sneck, 72 vuotta
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Borås från en arbetskraftsinvandrares perspektiv
tidigare, när sveriges industri behövde arbetskraft, 
flyttade finländare som lämmeltåg även hit till Borås. Det 
var en lätt flytt, för den samnordiska arbetsmarknaden in-
bjöd till att komma och gå utan några som helst formaliteter. 
Här fanns det stora textilfabriker, där det fanns jobb, och 
arbetsgivaren ordnade med bostad, eftersom det på 60-
talet rådde stor bostadsbrist. Integrationen gick lätt genom 
att du fick en sax i handen och någon mer erfaren lands-
man guidade dig i jobbet. Det var förstås svårt, när man 
inte kunde språket, men det var väl vårt eget problem. 

Största delen av oss kom från Nordfinsk glesbygd och 
på den tiden lärde man sig inte ens nybörjarsvenska i finsk 
skola. Det var viktigt att lära sig jobba snabbt, eftersom 
jobbet på den tiden gick på ackord och det fanns heller 
inget uppsägningsskydd. Arbetsgivaren kunde anställa och 
sparka sina anställda enligt eget huvud, så det var bäst att 
lära sig sina skyldigheter och glömma sina rättigheter. Men 
vi var ju unga, friska och ivriga på att arbeta, så vi var väl 
ändå ganska nöjda, då vi inte visste om något bättre. På 
arbetsplatserna fanns en bra samhörighet, för vi var ju alla 
i samma situation. 

Naturligtvis störde vi gatubilden i Borås när vi rörde oss 
i klungor och pratade finska. Det väckte säkert både irri-
tation och förakt hos en del, för vi var ju ett patrask som 
pratade en alldeles obegriplig rotvälska. 
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Vi kunde ju inte prata landets språk, eftersom vi inte 
erbjöds några språkkurser och det knappt ens fanns några 
svenskar på arbetsplatserna. 

Naturligtvis var det vårt fel att vi inte passade in i sam-
hället, när vi talade det språk som vi kunde bäst. Självklart 
kunde vi knipit igen och tigit på allmänna platser, för att 
inte irritera de respektabla medborgarna. 

Nu när årtiondena har runnit förbi, är Borås väldigt an-
norlunda. Borta är de stora textilfabrikerna och arbetarpa-
trasket stör inte längre gatubilden. 

Borås är en högskolestad och det verkar nationaleko-
nomiskt mer lönsamt att hålla folket under utbildning än 
sysselsatta i arbete. Eller kanske vi redan gjorde klart allt 
jobb förut?

På gatan hörs många språk, men sällan finska även om 
finskan numera verkar vara tillåten, då det fått en position 
som nationellt minoritetsspråk. Det skyddet kom nog lite 
sent, då många av våra efterkommande inte kan finska. 
Kanske ledde mobbningen i skolan till att man skämdes 
för sin bakgrund så att det blev lättare om man glömde 
sina föräldrars språk. 

I dagsläget är det irriterande, då man knappt vågar gå 
till den närbelägna affären på kvällen eller bara gå ut på 
promenad, för att man får vara rädd för sitt liv. Men det är 
väl bara att acceptera den nya världsordningen. Jag vet inte 
om den är bra eller dålig – det får någon klokare avgöra. 

Liisa Sneck, 72 år
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ruotsinsuomalaista kulttuuria olen kokenut vain 
kirjaston kautta tässä kaupungissa, koska olen saanut osal-
listua kirjoitus-ja lukupiireihin jotka on järjestetty suomen-
kielisille.

Asumani kymmenen vuoden aikana olen kotiutunut 
tänne Boråsiin.

Olen työskennellyt hoitoalalla, mutta suomenkielen tai-
dostani ei ole montaakaan kertaa ollut hyötyä niissä hom-
missa.

Boråsin kaupungin keskusta on mielestäni nykyisin 
ankea eikä kovinkaan houkuttele vaeltelemaan siellä, mutta 
mielentilani joskus muuttuu hilpeäksi kun näen sen hopei-
sen lusikan ’Heinätorin’ kupeessa tai kankaan räsyistä te-
hdyn ’patja-patsaan ’ joka on saanut vinon ’seisomis sijan’ 
Kulttuuritalon sisäänkäynnillä.

Tykkään kyllä niistä kivi istuimista suurella torilla ja 
mahtavista seinä maalauksista jotka yllättävät kun kävelen 
ympäriinsä tässä kylässä.

Mieltä kohottavaa oli kaverini kanssa kiivetä korkealle 
vuorelle Ramshulan Naturreservaattiin.

Siellä kuviteltiin olevamme siinä lapsuuden ajassa, 
istuimme punaisen pienen mökin rapulle fiikkailemaan. 
Katse lepäsi horisontissa siintävän Boråsin kylän silhuetis-
sa joka tuntui olevan kaukana, vaikka se onkin ihan lähellä.

Kaverini joka on syntyjään Boråsilainen ja kiinostunut 
historiasta, kertoo mitä näillä kulmilla on tapahtunut. Esi-
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merkiksi hän itse osallistui aikoinaan ”Nej till EU” miele-
nosoituksiin.

Olen katsellut kuva- ja maalaustaidetta joissakin Boråsin 
salongeissa koska itse tykkään kuvataiteen luomisesta.

Kerran Boråsissa työttömänä ollessani sain olla mukana 
yhdessä Ruotsin Kirkon järjestämässä piirrustus ja maalaus 
ryhmässä, siellä maalasin kasvokuvan sen paikan johtohen-
kilöstä.

Hän oli vanha mies ja todella pidetty ihmisenä, minä 
sain otta kuvan hänestä sanomatta tarkoitusta.

Kun sitten olin maalannut kuvan valmiiksi ja yksi toinen 
johtaja näki sen, niin päättivät antaa sen lahjaksi tälle mie-
helle joka silloin täytti vuosia ja meni eläkkeelle.

Tämä projekti pidettiin vähän salassa muilta ennen pal-
jastusta, minä sain rahaa ostaa raamit tauluun.

Tyyli siinä taulussa oli vain karikotoitu niitten valoku-
vien perusteella, mutta toiset tunnistivat hänet siitä, - koska 
tällä juhlitulla oli huumorin tajua niin joku sanoi että sel-
västi siinä on hänen ankara katse.

Kun ennen juhlaa toiset spekuloivat mitä taulu esittäisi 
niin kuulin sanottavan että varmaan joku maisemamaalaus, 
minä sanoin siellä kaikkien edessä :”Det är en stor natur-
målning”. Viittasin siihen että tämä mies oli niin suuriko-
koinen.

Se valmis maalaus oli esillä jonkin aikaa myös yleisissä 
toimitiloissa.

Työnvälityksen antama mahdollisuus osallistua erilaisi-
in työpaikka projekteihin oli tarkoitettu johtamaan lopulta 
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vakinaiseen työhön ja minäkin sain työtä ennen eläkkeelle 
menoa.

Ruotsin Kirkko oli auttamassa ja ohjaamassa kutakin 
sopiviin paikkoihin ja tämän minun maalaaman johtajan 
aikana meillä projektiin osallistujilla oli jopa kivoja yhteis-
reissuja, kuten kerran länsirannikolla seilattiin yksi päivä 
laivalla nimeltä M/S Svea of  Bohuslän.

Minulle mieleenjääviä hetkiä jotka on merkinnyt paljon 
tässä Boråsin kaupungissa, on monta kertaa ollut niissä ty-
öpaikoissa joissa olen tavannut hienoja ihmisiä työkaverei-
na ja myöskin niitten luona joita olen auttanut hoitotyössä.

Olen monet kerrat saanut kuulla vanhainkotien asukkai-
den elämänkertoja ja myöskin heidän ajatuksia nykyajasta 
ja heidän tuntemistaan ihmisistä.

Toinen merkityksellinen paikka Boråsissa on kotini, sen 
seinillä on valokuvia, maalauksia, niin sanottuja kanavatö-
itä ja kaikenmaailman rihkamaa.

Mutta tiedän että joka ikisellä niistä on minulle itselleni 
tärkeä historia, kertomuksia miten ne on mukaani joutune-
et, mikä tunne arvo niillä on.

Koska minun oli todellisista syistä paettava asumaan Bor-
åsiin, niin olen kiitollinen että sain elää rauhassa tässä Borå-
sin kaupungissa niin kauan kuin henkilöturvaa tarvitsin.

’Ilveskaarna, -56’
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sverigefinsk kultur har jag upplevt bara genom bibli-
oteket i den här staden, eftersom jag har fått delta i skrivar- 
och läsecirklar som har anordnats för finskspråkiga. 

Under de tio år jag har bott i Borås har jag börjat känna 
mig hemma här. 

Jag har jobbat inom vården, men mina kunskaper i finska 
har jag inte så ofta haft någon nytta av i de sammanhangen. 

Borås stads centrum är numera tråkigt, tycker jag, och 
inte så värst inbjudande att vandra omkring i, men jag pigg-
nar ibland till när jag ser den silvriga skeden vid ”Hötorget” 
eller ”madrass-skulpturen” gjord av tygtrasor, som har fått 
en sned placering invid entrén till Kulturhuset. 

Jag gillar stenstolarna på Stora torget och de mäktiga 
muralmålningarna som överraskar, när jag vandrar om-
kring i staden. 

Det var upplyftande att tillsammans med en vän klättra 
högt upp på berget i Ramshula Naturreservat. 

Det kändes som i vår barndom och vi satt på den lilla 
röda stugans trappa och fikade. Blicken vilade på Borås 
stads silhuett i horisonten, den kändes som om den var 
långt borta, även om den faktiskt var nära. 
Min vän, som är född i Borås och intresserad av historia, har 
berättat vad som tidigare hänt här i bygden. Exempelvis har 
han tidigare deltagit i en ”Nej till EU”-demonstration. 

Jag har besökt foto- och konstutställningar i Borås sa-
longer, eftersom jag själv gillar att skapa bildkonst. 
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En gång när jag under en period var arbetslös, fick jag 
delta i Svenska kyrkans tecknings- och målningsgrupp. Där 
målade jag ett porträtt av platsens ledande person. 

Han var en gammal man och väldigt omtyckt som 
människa. Jag fick ta foto av honom utan att tala om vad 
jag skulle använda bilden till. 

När jag hade målat klart porträttet och en annan av led-
arna såg den, så beslöt de att ge porträttet i gåva till perso-
nen, som då fyllde år och skulle gå i pension. 

Det här projektet hemlighölls från de andra fram till över-
räckningen, jag fick pengar för att köpa en ram till tavlan. 

Stilen i porträttet var inspirerat av foton, men de andra 
kände igen honom, och föremålet för festen hade humor så 
någon sa att han helt tydligt har sin stränga blick på bilden. 

Innan festen, när de andra spekulerade kring vad tavlan 
föreställde, så hörde jag dem säga att det säkert är någon 
landskapsmålning. Då sa jag inför alla att ”Det är en natur-
målning”, med referens till att han var en stor man. 

Den färdiga målningen fanns sedan framme ett tag i de 
gemensamma verksamhetsutrymmena. 

Arbetsförmedlingen ordnade möjligheter att delta i olika 
arbetsplatsprojekt, med syfte att hitta stadigt jobb och jag 
hann också få arbete innan jag gick i pension. 

Svenska kyrkan hjälpte till att anvisa lämpliga arbetsplat-
ser och under tiden som min avporträtterade person var 
ledare där, hade deltagarna i projekten till och med trevliga 
gemensamma resor. En gång seglade vi en dag på västkus-
ten med en båt som hette M/S Svea of  Bohuslän. 
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Ögonblick som jag minns, och som har betytt mycket 
för mig, här i Borås stad, har många gånger varit de arbets-
platser där jag har träffat fina människor som arbetskam-
rater och även de människor jag har hjälpt inom vården. 

Jag har många gånger fått höra de äldre på boendena 
berätta om sina liv och även vad de tänker om nutiden och 
de människor de mött. 

En annan plats som betyder mycket för mig i Borås 
är mitt hem, där jag har dekorerat väggarna med foton, 
målningar, så kallade kanalarbeten och allehanda utsmyck-
ningar. 

Men jag vet att varje föremål har en viktig historia för 
mig, berättelser om hur de kommit in i mitt liv och vilket 
känslomässigt värde de har. 

Eftersom jag hade konkreta orsaker att fly till Borås för 
att bosätta mig här, är jag tacksam för att jag fick leva i 
trygghet här i Borås stad så länge jag behövde skyddad 
identitet. 

’Ilveskaarna, -56’
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röda kvarn – punainen Mylly on erikoinen rakennus 
Boråsissa. 

Se erottuu Viskan aaltojen takaa omana hahmonaan ja 
näyttää siltä kuin heiluttaisi siipiään vaikka sillä ei ole niitä. 

Korkeitten pylväiden välistä mennään raskaille kaksoi-
soville. On seisottava ja odotettava matalilla kiviportailla 
kunnes ovet aukeavat. Odottavalle aika tuntuu pitkältä ja 
usein palelee Boråsin sateisina iltoina.

Sisällä tuoksuvat myllyn siivet ja ihmisten hajut, kosteat 
villatakit, nahkakengät ja nälkäiset suut. Pienet rahamyllyt 
naksuttavat, lompakot avataan ja suljetaan ja pääsyliput 
rahisevat ihmisten käsissä. On ahdasta, eikä kuitenkaan. 
On tilaa kuvitella mitä mylly jauhaa tällä kerralla. Aina 
täytyy jonottaa, uusista ovista sisään ja toisista ulos. 

Perimmäisistä ovista pääsee myllyn satumaailmaan. Se-
inillä on maalauksia, tummanpunaisia kuvioita ja sakraalia 
vaaleansinistä reunoilla. Ei kuitenkaan enkeleitä. Korkealla 
loistaa kirkas lamppu ja valkoinen holvikatto on kuin van-
hoissa puukirkoissa. Ihmiset rupattelevat jonoissa päästäk-
seen valitsemaansa paikkaan punaisille samettinojatuoleille, 
tummanpunaisen samettiverhon eteen. Siellä on myllyn 
sydän. Kaikki odotukset hehkuvat punaisissa sävyissä. 

Raskaiden verhojen takaa aukeaa odotusten maailma 
myllyn alkaessa  pyöriä. Kireät vyöt löysätään ja hikiset 
saappaat potkaistaa jaloista. Ihmiset uppoutuvat nojatuo-
leihiinsa ja rapistelevat namupussejaan kuin lapset retkellä. 
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Seikkailu alkaa kun punaisten verhojen takaa kuuluu 
ääniä ja valot himmenevät. Verho aukeaa ja esille tulee 
uusia maailmoja; kuvien ja sävelten tarinoita, unelmia on-
nesta ja rakkaudesta tai  – paljastaa painajaisunen jossa 
pommit putoilevat joka puolelta ja nurkissa jyrisee ja pauk-
kuu. Satumaailmasta on tullut talvisota, kesäsota, jatkosota 
ja maailmojen sota. Ihmisten hätä ja kauhu pyörii myllyn 
rattaissa. Pehmeistä tuoleista muodostuu jokaiselle oma 
pieni pommisuoja johon voi käpertyä, peittää silmänsä ja 
korvansa ja huutaa läpinäkyvää apua: eikö saa jo herätä? 
Eihän tämä ole totta!  Mutta Punainen mylly ei kuuntelee. 
Se jauhaa kuvat tosiksi niin kauan kun se haluaa, eikä ku-
kaan voi pysäyttää sitä kuten ei sydäntäänkään niin kauan 
kun se jyskyttää rinnassa. Mylly on armoton ja jauhaa aina 
jyvänsä loppuun.  Kuitenkin se on yhtä lohduttava ja toi-
veikas kaikille kun valot syttyvät: aina pääsee pois ja voi 
tulla takaisin. 

Se on taikamylly koska se voi luoda monenlaista tykyty-
stä rinnassa. Se nostaa haaveilijat intohimon läpätykseen 
ja lapsenmieliset vaikka lentävälle matolle. Se taikoo tule-
vaisuuden ja menneisyyden samaksi sävelkuvioksi, jossa 
kaiho laulaa yhtä aikaa surua ja iloa.   

Joskus myllyn rattaiden välistä tulee erikoista suolaa 
joka vetää meren ihmisten silmänraoista. Silloin he alkavat 
kaivella taskujaan löytääkseen kuivan nenäliinan jolla voi 
pyyhkiä kirveleviä silmiä ja mustia raitoja poskilta, joissa 
suolavesi virtaa. Seuravana arkipäivänä tuntuu kuin itse 
olisi ollut myllyn pyöritettävänä: minuako se jauhoi?     
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Lapsuudessa tällaiset myllyt olivat kiellettyjä paikkoja 
monille jotka kasvoivat tiukan   ajatusmaailman puristuk-
sessa. Mutta jos oli joskus onnistunut pujahtamaan pitäjän-
sä pienen satumyllyn kuvien ja sävelten maailmaan, sitä ei 
voinut koskaan unohtaa. Niinkuin ei Boråsin Punaista Myl-
lyäkään. 

  
Helena Pokka
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röda kvarn är en speciell byggnad i Borås Stad
Den reser sig bakom Viskans vågor med sin alldeles 

egen karaktär, nästan vinglöst flaxade. 
Mellan de höga pelarna närmar man sig de tunga dub-

beldörrarna. Ute på de låga stentrapporna får man stå och 
vänta på att dörrarna ska öppnas. Tiden känns lång för den 
som väntar och ofta fryser man i Borås’ regniga kvällar. 

Väl inne känns doften av kvarnens vingar och de be-
sökande människornas yllekappor, läderskor och hungriga 
munnar. Man hör kassamaskinens knäppande, plånböcker 
som öppnas och stängs och biljetter som prasslar i besö-
karnas nävar. Det är trångt, men ändå inte. Det finns ut-
rymme att föreställa sig vad kvarnen denna gång ska mala. 
Alltid kö, nya dörrarna in och de andra ut. 

Genom de inre dörrarna träder man in i kvarnens sa-
govärld. Väggarna har målningar, mörkröda mönster och 
sakrala, ljusblå kanter. Men inga änglar. Högt uppe lyser en 
lampa klart och det välvda, vita taket är som i en gammal 
träkyrka. Människorna sorlar i kön, förväntansfulla inför 
att få ta plats i de röda sammetsfåtöljerna framför den 
mörkröda sammets-ridån. Där finns kvarnens hjärta. All 
förväntan glöder i röda nyanser. 

Bakom den tunga ridån öppnar sig den åtrådda 
världen när kvarnen börjar snurra. Strama skärp lossas 
och svetti-ga stövlar sparkas av. Människorna sjunker ner 
i fåtöljerna och prasslar med sina godispåsar som små 
barn på utflykt. 
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Äventyret börjar när ljudet hörs bakom ridån och 
lamporna dimmas ner. Ridån öppnas och fram stiger nya 
världar; berättelser i bild och melodier, drömmar om lycka 
och kärlek eller – kanske avslöjas en mardröm med fallande 
bomber överallt när det dundrar och smäller i hörnen. Sa-
golandet har förvandlats till vinterkriget, sommarkriget, 
fortsättningskriget och världarnas krig. Människornas nöd 
och skräck snurrar i kvarnens hjul. Var och en kurar i sin 
fåtölj, där de har sitt eget lilla bombskydd, kan skydda sina 
ögon och öron och ljudlöst ropa på hjälp: får vi inte vakna 
nu? Det här är ju inte verklighet! Men Röda kvarnen lyss-
nar inte. Den mal bilderna till verklighet så länge den själv 
vill, och ingen kan stoppa den, som man inte heller kan 
stoppa ett hjärta som bestämt sig för att slå i bröstet. Kvar-
nen är skoningslös och mal alltid till sista kornet. Men den 
ger också tröst och hopp till alla när ljuset tänds: man kan 
alltid välja att gå eller komma åter. 

Det är en magisk kvarn, för den kan skapa många olika 
hjärtslag i bröstet. Den inbjuder drömmaren till passionens 
fladdrande hjärta och dem med barnasinne att flyga på en 
matta. Den trollar framtiden och historien till en gemen-
sam melodi, där saknaden sjunger sorg och glädje i var-
andra. Ibland mal kvarnens hjul fram ett särskilt salt, som 
lockar fram havet från människornas ögonvrår. Då rotar 
de i fickorna efter en ren näsduk för att badda sina svi-
dande ögon och putsa de svarta ränderna från kinden, där 
saltvattnet dragit fram. Nästa dag känns det som om man 
själv snurrat i kvarnen: var det mig den malde?
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I barndomen var dylika kvarnar en förbjuden plats för 
många som fostrades i en sträng trosuppfattnings kvävan-
de grepp. Men om man någon gång lyckades färdas in i 
bildernas och musikens värld i socknens lilla sagokvarn, 
så var det oförglömligt. Precis som på Röda kvarn i Borås. 

Helena Pokka (översättning Åsa-Maria Berg Levinsson)





Borås Ridhus
det jag gillar med Ridhuset är 
hästarna, den kalla luften och varma hästar.
Och jag gillar även den härliga miljön
och att det finns lösa fåglar i stallet men
också cafét i receptionen.

Nellie





jag tänker på Borås centrum vid stenstolarna 
när jag tänker på Borås. Det stället är så vackert 
när det är lugnt i stan. Det stället gör så att det 
blir tomt i huvudet, det kanske inte låter som 
en rolig grej, men jag tycker det är då som 
jag hittar mig själv. Det är när jag inte har 
något att tänka på som jag kommer på 
låtar som jag skriver ner och gömmer.

Josefin
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jag tycker att Sjuhäradshallen 
är en av dom bästa platserna i Borås.
För att de har både fotboll och 
gymnastik och mycket mer. Och jag 
går i gymnastik där också.

Anonym
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i borås tycker jag nog bäst om 
nya Leos lekland eller Hop n Pop. 
Jag har aldrig varit på Leos leklandet 
som är nytt, men jag tror att det är 
lika bra som det gamla. På Leos lekland 
brukar deras hamburgare eller korv 
vara supergod. Men på Hop n Pop vet jag 
inte vad man kan äta. Jag känner mig jätte 
glad och lekfull när jag är på båda platserna. 
Det luktar ganska gott men mest svättigt. 
Det brukar låta ganska högt på Leos lekland, 
men på Hop n Pop är inte ljud nivån jätte 
hög. Jag kan springa klättra, klättra, hoppa och osv 
på båda platserna. Rekommenderar att åka 
till dessa platserna.

Anonym
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stadsbiblioteket är bra för man 
kan läsa. Jag gillar att vara här 
för vi går i Bubblanklubben.

Ellen
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jag föddes i Borås, på sjukhuset såklart och kom hem till 
Byttorp, Vindelgatan. Jag bodde på Byttorp när jag var 
0–1,5 år.

Om jag skulle vara ärlig börjar jag tröttna på Borås Stad 
och varför är att jag är typ i BORÅS varje dag.

Favoritplats i Borås är typ Hop n Pop och Leos lekland.
Den godaste snabbmatsrestaurangen är Max, donken, 

BK, Chop Chop och pizzeria är Max. 
Och Hemmakväll.

Anonym
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McDonalds
jag gillar mcdonalds för att de hade 
god mat. Jag känner mig glad där.
Det luktar gott där

Jag önskar att McDonalds fanns kvar

Charlie





Biblioteken i Borås


