
 

 

Pilgatan på Brodal 

Brodal igen och denna gång Pilgatan som gick mellan Gimlegatan och Brodalsgatan. Pilgatan fick sitt 
namn i stadsfullmäktige år 1907 och finns inte kvar i dag. En härlig vy att sitta och titta på och dessa 
vackra gamla byggnader som i dag är ett minne blott. Men man ser på fastigheterna att det ligger lite 
arbete bakom dessa när de byggdes. Som byggnaden till vänster, byggd med mycket utsmyckningar 
och det ser man inte på nybyggda hus idag. Byggnaderna på bilden är byggda mellan 1890 - 1920 och 
gatan ser väldigt mysig ut med alla träd planterade mitt i gatan som då bestod av grus. Kvarteren här 
på bilden heter Gösen till vänster och Horngäddan till höger. Som jag nämnde sist när jag skrev om 
Brodal så kommer jag inte ihåg så mycket, det var bara två trähus vid Brodalsgatan och mödrahemmet 
som jag minns. De andra byggnaderna revs väl innan jag föddes eller när jag var väldigt liten. 

Så det är tur att vi har haft så flitiga fotografer i Borås så vi som inte var med på den tiden kan sitta och 
titta på alla dessa bilder som finns av Borås. Man kan sitta och njuta länge bara att sitta och titta på 
bilderna och sedan kommer alla tankar om hur det var att bo och leva under dessa förhållanden. Man 
umgicks nog mera med familjen och vänner än vad man gör i dag, nu för tiden håller man på med sina 
telefoner, datorer och tv-spel och man umgås inte som man gjorde förr. Men tiderna förändra och vi 
med den, jag kan erkänna att jag sitter mycket med dator och sociala medier. Visst är sociala medier 
bra men ibland kan det gå för långt. Man kan förmedla sig via sociala medier som t. ex. Facebook och 
jag ser vilket uppsving det har blivit med gamla bilder. Det såg jag när jag startade gruppen Gamla 
Borås 2012 och det gjorde jag för att jag ville lära mig mera om Borås och nu i dag har gruppen över 
16500 medlemmar. Om du vill se mera bilder och historier om Gamla Borås, så gå med i gruppen. 

 


