
 

Bockasjön från Särlabron 

En gammal bild från år 1918 och är fotograferad från Särlabron. Spåret som är till vänster är 
Alvestabanan som svänger vänster innan sjön och på andra sidan sjön till vänster syns den gamla 
transformatorstationen. Allra längst bort till höger syns en liten byggnad och det var lokstall som 
tillhörde Borås-Ulricehamn som byggdes år 1916 men senare blev Borås-Jönköpings järnväg och banan 
öppnades för trafik 14 december 1917 och banan lades ner helt och hållet år 1986. Man ser väldigt 
många spår på denna bild och spåret till höger ett av dom leder till Varberg. Man började att fylla igen 
sjön och efter andra världskriget började man att spränga ett bergrum vid transformatorstationen för 
att flytta in alla transformatorer och utrustning, detta gjorde man för att skydda dessa. All sprängsten 
hamnade i sjön och tittar man på kartor ifrån 1950-talet så finns inte sjön längre. 



 

Här är en annan av Bockasjön och den lilla smala vägen är i dag Bockasjögatan och till vänster ser vi 
transformatorstationen. Till höger ligger i idag vägverkets förarprov. Längre fram precis intill sjön syns 
Alvestabanan och på andra sidan sjön är Varbergsbanan och längst bort i bilden ligger galgbacken. I 
dag ser inte vyn likadan ut eftersom före detta Postterminalen ligger där sjön fanns. Det finns många 
sägner att man körde ner en massa ånglok ner i sjön för att fylla upp den men det är just sägner, utan 
man tjänade mer att skrota de gamla uttjänta gamla ångloken. Så det är inte så mycket som är sig likt 
i dag men transformatorstationen ligger kvar på sin plats och ser riktigt vacker ut. Denna bild ovan är 
också fotograferad år 1918 och det är tur att Borås hade så flitiga fotografer så vi kan få se hur det såg 
ut förr i tiden. 


