
 

Stora Brogatan österut från Sandgärdsgatan 

En bild från Stora Brogatan upp mot Gustav Adolfskyrkan, fotografen står strax nedanför 
Stengärdsgatan och blickar upp för Stora Brogatan. Riktiga mysiga gamla byggnader i kvarteret Tor till 
höger. Denna byggnad skulle jag säga är byggd efter år 1827, riktiga vackra hus i Karl-Johanstil. Men 
hela detta kvarter och även kvarteret till vänster är borta i dag och ersatta med större byggnader och 
likaså gatorna är i dagen läge stensatta med gatsten i stället för kullersten. Något som förbryllar mig 
lite är skorstenen som man ser lite ovanför hustaket, det bör vara fabriken som tillhörde Mauritz 
Johansson som låg i hörnet Kungsgatan-Åsbogatan. Det byggdes troligen ursprungligen som syfabrik 
år J. Skoglund så byggde Slottet samtidigt. Övertogs av Maruritz Johansson och blev Erla år 1902 och 
sedan år 1917 blev det Roryfabriken. År 1925 flyttade Rory till Ulricehamnsvägen och J. W Jönsson 
flyttar in. Omkring år 1963 flyttade Anna Brusewitz syfabrik in här och därefter blev det kårhus som 
tragiskt förstördes i en häftig brand år 1998 och därefter byggdes ett nytt bostadshus på denna plats. 

Men jag kan ha fel om denna plats men jag har funderat länge och tittat på bilden och jag får det till 
denna plats. Har du några synpunkter att jag är fel ute så får du gärna maila mig på 
gamlaboras@murberg.se. Det är alltid intressant att sitta och titta på en bild och forska lite var det är 
någonstans och t.ex denna skorsten vilken fabrik den tillhörde. Förstorar man upp bilden så ser man 
att det är mycket folk i rörelse och det är nästan att man kan tro att den är mitt i centrum. Men som 
sagt det är vackra trähus med mycket utsmyckningar runt dörrar och fönster och dessa små vackra 
halvmånefönster. Det är verkligen byggt efter 1827 års bestämmelser i en våning och med inredd 
vindsvåning. 
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