
 

Stenbron i Lundaskog 

Av en slump så hittade jag denna stenbro i Lundaskog, där som Vattenfall har sin anläggning. Givetvis 
blir jag mer nyfiken på denna bro. Jag har letat och letat men ej funnit någon fakta om bron och det 
vore roligt att veta mera om den. Så nu vänder jag mig till er läsare om ni vet någon om denna bro som 
t.ex. när den byggdes. Jag är väldigt intresserad av gamla stenbroar som ni säkert vet och så många 
gånger som jag har åkt förbi denna bro. Denna bild fotograferade jag den 26 februari år 2020 en smått 
vintrig dag med ett litet snötäcke. 

Just i Borås tätort finns det inte så många stenvalvsbroar, det är denna i Lundaskog, vid Röda Kvarn, 
vid Nybron, vid Kransmossen, Luffarliden, mellan Bolingen och Kvarnsjön och vid Brotorp. Sedan finns 
det en hel del broar runt om Borås som t.ex. Sandhult, Rångedala och Bredared. Just dessa valvbroar 
är en härlig konstruktion med bara sten och ingen betong, sedan finns det broar som man har förstärkt 
med betong på körbanan och även i konstruktionen av bron och hade man inte gjort det så hade dessa 
broar inte funnits i dag. Sedan när jag är ute och fotograferar dessa klenoder så ser man många broar 
som är väldigt överväxta med mossa och även sly och hade markägaren skött dessa så hade det varit 
ett vackert inslag i naturen. Det ser man bara när man passerar stenbron i Sparsör och jag tittar på den 
varje gång när jag passerar den. Den kallas i folkmun för Öre bro och nu är den väldigt vacker när man 
har röjt allt gräs runt den. Sedan just vid denna bro finns det gravfält både innan och efter bron och 
längre in så finns det även en kungagrav. Sedan kan jag även passa på att tipsa om Mölarps kvarn som 
är väldigt vacker där den ligger intill Viskan och lite längre upp ligger en gammal såg. Den har byalaget 
rustat upp och är också värt ett besök. Så runt Fristad finns det väldigt mycket gammalt utmed Viskan 
och i skogarna. Har du fakta och kanske lite historia kring denna bro i Lundaskog får du gärna maila 
mig på gamlaboras@murberg.se.  
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