
 

Sandmansgatan 

Sandmansgatan på Brodal, en underbar vy mot järnvägen som är fotograferad år 1916. 
Sandmansgatan gick från Gimlegatan fram till Brodalsgatan och fick sitt namn år 1907 som ett minne 
av kyrkoherden Johan Sandman 1669 – 1728. Sandman var överhovpredikant hos Karl XII och följde 
kungen på hans fälttåg i Polen. Det var en stadsmiljö som jag inte fick uppleva. Jag kommer ihåg att 
gamla mödravårdsbyggnaden och så var det två trähus som stod kvar i början på Brodalsgatan. Men 
om jag minns rätt så revs dessa någon gång på 1980-talet, tror det var i slutet av 1980-talet. Så hela 
detta området Brodal kan vi kalla för en svunnen vy, ett område som inte finns länge. Spårgatan som 
jag skrev om i det senaste inlägget, skär igenom Brodalsområdet. I dag finns det omtalade Gina 
Tricotbyggnaden som ligger längst upp mitt emot Teknis, som många tycker det är en vacker byggnad. 
Jag vet att det är många som inte tycker om den byggnaden och det är samma med mig. Förr i tiden 
när man kom på motorvägen in till Borås så kunde se Gustav Adolfskyrkan men det går inte i dag. 

Byggnaderna på Brodal var uppförde mellan 1890 – 1920-talet och man ser hur vackert det ser ut och 
det ena huset är vackrare än det andra. Framför allt på denna tid kunde barnen var ute på gatan och 
leka utan att vara rädd att det kom bilar. Men livet var annorlunda förr i tiden utedass och hämta 
vatten på gården. Sedan var arbetsförhållandet inte så bra, jag skrev om att jag var inne i ett gammalt 
valsverk när jag var i Ockelbo för drygt en vecka sedan. Där fick jag berättat för mig att inne i valsverket 
stod det färdiga gravkors inne i fabriken och många sådana gravkors hittade jag på kyrkogården i 
Ockelbo. Så förr fick man verkligen arbeta med livet som insats, så det är ju en klar förbättring som 
arbetare i dag. Det var ju samma med textilindustrin i Borås det var många som skadade sig och även 
dödlig utgång med alla dessa remmar som drev maskinerna i fabriken. 

Det var inte bättre för utan det var annorlunda och farligare på arbetsplatserna. 


