
 

Svalbona vid Särlabron 

En gammal bild av Brolid och Särlabron till höger och fotografen har Brodal bakom sig och bilden är 
fotograferad år 1916. Bakom dessa byggnader går Göteborgsvägen. Av någon anledning kallades dessa 
byggnader för Svalbona och jag vet inte varför. Har suttit och studerat på kartan från år 1910 och då 
var dessa byggnader utmärkta på karta men däremot när man ser på kartan från år 1929 så finns inte 
dessa byggnader med. Kan det ha varit så att de revs någon gång mellan dessa årtal? Vore roligt att 
veta så du som läser denna blogg och har upplysningar när dessa byggnader försvann så får du gärna 
maila mig på gamlaboras@murberg.se. Jag har sökt efter fakta på dessa byggnader med inte hittat 
något så vet ni något så är det bara att skicka iväg ett mail till mig. 
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Här är en bild som är fotograferad under Särlabron och samma byggnad som är med på den första 
bilden. Denna bild är också fotograferad år 1916, sedan blir man också nyfiken och själva stenmuren 
finns kvar än i dag eller om den är borta också. Detta är det som är spännande med gamla bilder att 
man måste fundera var det kan ha legat någonstans. Först trodde jag att dessa byggnader var de som 
låg på Brodalsgatan och var nästan säker på det tills jag studerade kartorna. Då såg man att direkt på 
kartan att jag var fel ute och ibland kan det vara svårt att orientera sig. Men det är detektivarbetet som 
är roligt och sedan söka efter fakta men ibland så går man även bet på det, precis likadant när man 
sitter och släktforskar, rätt var det är så kommer man till en återvändsgränd. Men då är det bara att ta 
en paus och gå på det senare igen och då kommer vidare sedan. Det är precis som gamla bilder det är 
bara att se olika vinklar och leta på gamla kartor. 


