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Gamla Svinesundsbron

Ett tremastat skepp surfar för fulla segel genom den 
trånga bergsdalen vid Svinesund. Akterskeppet lyfts i 
sjön – det är medström – och seglen slår så det ekar 
mellan bergen. Här, genom detta smala sund, har trä 
och sten fraktats med segelfartyg under seklernas gång 
ända fram till ångmaskinens genombrott. Höga master. 
Det var vardag. När en bro till slut skulle byggas, den vi i 
dag kallar Gamla Svinesundsbron, häcklades ingenjörer-
na för att vara kvar i den gamla tiden. Bron fick hela 60 
meter segelfri höjd.
 Sundets vatten var länge en farled även på tvären. Har 
du besökt Gamla Svinesund? Den så kallade Kungs-
vägen slutade här vid färjeläget och fortsatte sedan 
vattenvägen över till andra sidan. I dag kan man sitta 
vid vändplanen och se på strömmen som virvlar kring 
sjömärkena. Energin ger ett sug i magen. Hur var det 
ens möjligt att ta sig över till andra sidan med en öppen 
motorsnäcka – med en bilpråm på släp! 
 Arild Johannesson, född 1923 i Hälle, har berättat 
att han fick följa med sin far en mycket kall vinterdag, 
troligen i december 1939,  för att se på brobygget. Han 
minns färjan. ”Det gick fortfarande en snäcka i färjetrafik 
då. Snäckan drog en pråm med en T-ford på, kommer 
jag ihåg. Det var utström och pråmen gjorde en stor 

båge innan den nådde andra sidan.”   
 Men Arild var egentligen här för att se på bygget av 
Svinesundsbron. Om vi följer hans blick den där frostiga 
dagen, ser vi skelett av ställningsvirke. Det är kraftiga 
reglar och strävor som ska ge stöd åt brons valvstenar. 
”Gubbarna hängde i ställningarna”, berättar han. Många 
som jobbat med bron har beskrivit det myckna klätt-
randet på alla dessa reglar. Det värkte i hålfötterna efter 
arbetsdagen.
 Arilds far var stenhuggare. Hans blick föll förmodligen 
på brostenen som låg färdighuggen och märkt nere 
vid färjeläget. Hit levererades stenarna på pråmar och 
skutor ”just in time” eftersom det skulle försvåra att hålla 
ordning på ett allt för stort lager av sten. Det är ofatt-
bart, men så gott som alla stenar var unika och hade en 
bestämd plats i bygget. Och det rörde sig inte om några 
små stenar. En så kallad löpare kunde vara 1,20 lång, 60 
cm hög och 75 cm djup. 
 Arild berättar att det var en extremt kall vinter 1939/40 
med temperaturer kring minus 30 grader. Ändå pågick 
arbetena med bron. ”Jag såg en liten gubbe som hade 
en stor överrock på sig när han jobbade. ´Den har jag 
ärvt efter farsan´, förklarade gubben.” 
 Trots snödrev och nedisning fortgick arbetet med byg-

Foto: Vincent 
Jönsson /Stångenäs 
hembygdsförening.
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get. Det var halt, vilket förstås krävde större noggrannhet 
med ställningarna. Snö behövde skottas. Även ute i 
stenbrotten blev det tungarbetat. ”Kilningen kräver dub-
belt så många kilhål nu jämfört med lenväder”, meddelas 
det från stenbolaget N S Beer i Näsinge. Stenen ville inte 
klyva sig rakt. Det kunde därför bli extra mycket som 
skulle huggas bort för hand och verktygen var iskalla att 
hålla i.
 Det är en intressant tanke att allt måste göras sym-
metriskt när det gäller en bro. Tyngder och krafter måste 
hela tiden beräknas. När valven i Gamla Svinesundsbron 
murades skedde även detta från ömse sidor, skift för 
skift, upp till hjässan där den sista slutstenen klickades 
ned och låste det hela. Bilden på nästa sida visar valv-
stenarnas kraftiga dimensioner.  
 Vilken överblick krävde inte allt detta av den som höll 
i trådarna! Parallellt med murningen satt ingenjörer och 
gjorde ritningar till de stenar som stod på tur. Idag ser vi 
inte dessa detaljer när vi tittar på bron. Vi ser möjligen 
åtta pelare och åtta valv med ett brospann av armerad 
betong. Men hur kom allt på plats? Tänk på det.

Beslutet om bron kom som en hjälpande hand till den 
hårt drabbade stennäringen i Bohuslän. Från början 
hade flera olika brokonstruktioner presenterats, allt från 
fackverk av stål till gjuten betong och huggen granit. I 
Bohuslän höjdes rösterna så klart för det senare. ”Låt 
oss hugga sten till bron.” Och så blev det. De fick som 
de ville. Svinesundsbron blev ett statligt arbetsmark-

nadsprojekt. Huggen granit i kombination med armerad 
betong blev det alternativ som vann.  
 Men det var två länder och en bro. Kortfattat kan man 
slå fast att Sverige brann mest för bron vilket förklarar att 
huvudparten av kostnaden kom att ligga på Sverige – 
som i gengäld fick huvudparten av arbetstillfällena.
 Stenindustrierna närmast bron – i Hogdal, Näsinge och 
Skee/Krokstrand – jobbade därför hårt för att ta hem 
beställningarna. ”Nu är det vår tur i Norra Bohuslän”, sa 
man och syftade på att ”Mellersta”, med Hunnebostrand 
som centrum, gynnats av statliga beställningar tidigare. 
Nu ritades det staplar över antalet arbetslösa i ”Norra” 
och man bjöd in landshövdingen till Strömstads rådhus 
i sin övertalningskampanj. Som vi ser i dag skiftar bron 
i  grå och rosa toner. Mellersta, där graniten är rosa, fick 
trots allt beställningar. Också.
 Bygget startade under våren 1939. Närmast vatt-
net sprängdes det för de så kallade anfangspelarna 
som skulle bära upp brospannet. Hela miljön omkring 
färjeläget påverkades av exploateringen. Det är klart att 
sjöfarten reagerade när stora stenar kom plaskande. 
”Sprängningsarbetena vid Svinesundsbron visas stor 
oförsiktighet … Stenen sprutar och grundar upp farvatt-
net samtidigt som det är farligt för människor.”   
 Anfangspelarna skulle ta upp enorma sidokrafter utåt 
fjorden. Därför anlades motvikter inne i pelarna. För 
övrigt murades alla pelare upp av fasadsten som sedan 
bakgöts med betong. 

Bilder 
Över, vänster: Bilfärjan 
över Svinesund. Fotograf 
okänd. Vi söker fotografiets 
härkomst och tar tacksamt 
emot upplysningar. Över, 
höger: Ur Leif Duvsjös 
privata album. Under, 
vänster: Valvets slutsten 
ska snart sättas på plats. 
Foto: Strömstads Museum. 
Fotograf okänd. 
Under, höger: Ur Leif 
Duvsjös privata album.
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Ett reportage om Svinesundsbron vore ofullständigt 
utan en titt in i själva bron. Vi stämde träff med Trafikver-
kets tillsynsman som kom och hade med sig särskilda 
don för att bland annat kunna öppna en av luckorna i 
trottoaren. Den högra bilden visar pelare nummer två 
på svenska sidan. Från trottoaren leder en rak stege 
ned i det rum som bildas mellan två valv. Vid senaste 
stora restaurering 2008 förbättrades säkerheten för 
underhållspersonalen med bland annat nya stegar och 
belysning. 
 När det blev dags för brospannet var uppståndel-
sen stor. Spannet skulle gjutas på plats och nu skulle 
formarna mötas på mitten. Det var förstås ståhej på 
båda sidorna när den sista biten dinglade i luften på väg 
upp. Broar har nog alltid fascinerat människor just för 
att två sidor möts. Bron är själva ursymbolen för möten. 
Spänningen som låg i luften handlade säkert även om 
ingenjörskonsten. Hade de räknat rätt?  
 Åskådare på stränderna alltså, och gubbarna som 
skulle fästa in bågen befann sig mer än 60 meter över 
vattnet. John Josefsson, född 1916 på Björneröd, var 
en av dem som låg ytterst för att fästa in paketet. Bågen 
vinschades upp från vattnet. ”Vi skulle kliva ut på plan-
korna”, berättar han. ”Jag fick ligga ute på resta stockar 
på den delen av brospannet som redan satt på plats 
och borra och bulta fast bågen.” Nedanför dirigerade 
förmannen riktningen: ”Sverige högre! Norge lägre!” 
    Bågen göts som en trumma med mellanvägg. Om 
man hukar sig i trumman kan man ta sig hela vägen upp 

Bild denna sida
Granitblocken är råkilade 
med obearbetad yta. 
Stenarna som sticker ut är 
konsolstenar som bar upp 
ställningen för valvet. Ytan 
på valvets undersida
är piggad med så kallad 
spritmejsling. Foto: Karin 
Askberger.

Bilder nästa sida
Vänster: Inne i stora 
bågen. Foto: Anders 
Jernelius. Höger: Nere i 
pelare nummer två. Foto: 
Anders Jernelius.
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överlämna tre hönor till en anhörig på norska sidan. ”Han 
skulle ha två av hönorna själv, som betalning.”
 När bron äntligen kunde invigas, den 15 juni 1946, 
hade det varit fred i ett år. Det var pompa och ståt på 
bron och fest ute i stugorna. ”Mamma hade bakat kaka 
och vi festade för bron hemma hos våra släktingar.” Det 
stora samtalsämnet kring bordet var inte bron. Det lär 
ha varit kungligheternas mat. Efter klippandet av bandet 
hade de bjudits på middag i Strömstad. ”Det pinsam-
maste, tyckte vi, var att kungligheterna bjöds på fisk! Det 
var ju vardagsmat för oss.”
 2006 blev Gamla Svinesundsbron av norska och 
svenska staten förklarad som byggnadsminne.  

Bild denna sida
Sonia Karlsson, Gåshult. 
Foto: Margareta Lundberg.

Bilder nästa sida
Över: Valv. Foto: 
Strömstads museum.
Under, vänster: 
Anfangspelare. 
Foto: Olof Lindström.
Under, höger: Möte mellan 
svensk och tysk bevakning 
1941. Bilden ingick i 
bildinsamlingsprojekt 1995 
för Ekomuseum Gränsland. 
Originalbild i privat ägo.

till krönet och över till andra sidan. Bågen tycks oändlig 
när man ska klättra uppför alla trappor och stegar. Här 
smög tyska soldater in under kriget och satte upp vägg-
ar för att stoppa denna perfekta flyktväg över till Sverige. 
  Att Norge skulle bli ockuperat av Tyskland hade inte 
funnits med i några beräkningar. Allra minst hos firman 
som fick totalentreprenaden: AB Armerad Betong. De 
hade inga klausuler om krig i sitt avtal. Men nu sattes 
käppar i hjulet. Tyskarna tog makten över den norska 
delen av bron och bygget stoppades upp när läget var 
som mest förvirrat. Det blev nu dyrtider. Material för-
svann. En minsprängning krävde omfattande reparation 
av redan färdiga pelare. Svinesund blev snart en militär 
zon med 800 man som skulle skydda Sverige – och det 
”lånades” brosten till befästningarna. Allt detta förorsa-
kade både fördyringar och förseningar som i slutänden 
hamnade på riksdagens bord. Svenska folket fick ta på 
sig kostnaderna för det också. Den planerade invig-
ningen av bron – som skulle ske hösten 1941 – kom att 
dröja ända till 1946.
 Svinesundsbron blev under tiden ett spännande 
utflyktsmål. Svenska soldater vaktade på ena sidan om 
gränsbommen och tyska soldater på den andra. Sonia 
Karlsson, född 1934 på Sör Gåshult i Hogdal, minns hur 
familjen brukade cykla uppför backarna för att titta på 
bygget. Störst intryck gjorde ändå tyskarna. Hon kom-
mer ihåg deras långa steg utanför Färjegården på norska 
sidan. En släkting som kunde lite tyska hade till och med 
sökt upp tyska vakten på bron för att be om hjälp att 
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Strömstads museum. 
John Josefsson intervjuad 
av Karin Askberger 1999. 
Arild Johannesson 
intervjuad av Karin 
Askberger 2020. 
Sonia Karlsson intervjuad 
av Karin Askberger 2020.



Under våren och sommaren 1939 höggs det sten till 
Svinesundsbron på ett 20-tal platser i norra och meller-
sta Bohuslän. Fasadsten höggs bland annat i Skjuleröd, 
Tossene, Näsinge, Lommeland, Dammen eller Lia, 
Krokstrand, Tegelstrand, Heestrand, Blomsholm, Säm, 
Dynekilen, Hällestrand, Hunnebostrand, Bovallstrand 
och Hovenäset. Valvsten höggs i Tossene, Hälle, Dam-
men eller Lia, Hunnebostrand och Krokstrand. 
 Vill man spåra stenbrotten får man söka i arkiven på 
de olika bolagen som fick beställningarna av Statens 
Steninköpskommitté. 
 Ett av bolagen var Skandinaviska Granit som bland 
annat drev stenhuggeri på Skjuleröd vid Dynekilen. 
Här höggs fasadsten till pelarna. Vi har försökt hitta 
stenbrottet.
 Stenhuggaren Artur Lundberg föddes 1901 på gården 
Skjuleröd. Han var en av dem som högg sten till bron. 
Bilden längst till höger förmedlar känslan när berg ska 
flyttas, den är tagen i Hälle. Råblocken som sköts ut ur 
berget var stora och tunga, de fick flyttas med hjälp av 
spett och lyftkran till huggplatsen. Där bearbetades ste-
nen till rätta mått med stenhuggarens klassiska verktyg: 
slägga, kil och mejsel. Sonen Göte Lundberg säger om 
sin far: ”Pappa var en blygsam person, men jag tror han 

Bergen som flyttades

kände stolthet när han fick hugga till bron.” 
 Göte pekar ut två goda granitberg på Skjuleröd – Pig-
geberget och Blåkullen – men båda är i dag övervuxna 
och otillgängliga. Bara en hög med ”stenskoler” syns 
på håll. Där ligger skärvorna som höggs bort från själva 
brostenen. Skjuleröd hjälper oss ändå att förstå stenens 
väg. Stenhuggarna högg sin sten, trampade sina stigar 
och tog sina raster i mangårdsbyggnaden. En halsbry-
tande backe ledde ner till utlastningshamnen dit bröder-
na på gården körde stenen med häst. Stenen pråmades 
sedan till Svinesund med bogserare som bland annat 
hette Carl, Balder och Tor.  
 

Bild denna sida
Utdrag ur Skandinaviska 
Granits räkenskapsbok.

Bilder nästa sida
Vänster: Arthur Lundberg. 
Foto: Bertil Björk. Höger: 
Råblock tas ut. Ur Leif 
Duvsjös privata album.
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Anja Sonerud är auktoriserad guide. Hon arrangerar 
både långa och korta vandringar längs Idefjorden och 
brinner för miljön kring Svinesund. Det finns en tydlighet 
här, framhåller hon. Vi har en hög bro med ett målat 
streck för landsgränsen. Berättelser om både fred och 
ofred finns samlade i en och samma plats.  
 ”Området har en dragningskraft. Det är ett tydligt 
besöksmål som både Strömstads kommun och Halden 
kommune kan lyfta fram. Svinesund är en gräns till ett 
annat land, ändå har vi gemensam historia. Människor 
har alltid haft behov av kontakt med andra sidan, oavsett 
... man har flottat, man har rott, man har ropat, man har 
simmat. I både krig och fred har gränsen korsats.” 
 För några år sedan utbildade Svinesundskommit-
tén speciella gränsguider med tyngdpunkt på de båda 
ländernas natur, historia och kultur. Anja Sonerud är en 
av gränsguiderna. Själv bor hon också i detta bergiga 
gränslandskap. På sina vandringar brukar hon berätta 
om svärfars mormor som gick över bergen, från Lom-
meland till affären vid färjeläget vid Gamla Svinesund, för 
att handla. Det var där hon en dag  hittade något som 
blänkte ... Det fyndet ingår nu i Anjas vandringar i områ-
det. Så gör även berättelserna om stenhuggarna och de 
gamla stenbrotten. Variationsmöjligheterna är oändliga 
när det gäller vandringsturismen, anser hon. 

Stigarna 
”Två länder, en fjord och två marina 
nationalparker! Jag vill koppla ihop det 
här. Det är unikt och gör intryck på våra 
besökare. Från fjord till hav.”  
Anja Sonerud, gränsguide

Bild denna sida 
Anja på Dragonkullen. 
Foto: Karin Björk

Bild nästa sida
Från kulturstigen som 
Ekomuseum Gränsland 
har anlagt på svenska 
sidan ges möjlighet 
att närstudera brons 
konstruktion. Foto: Karin 
Askberger



Idefjorden, eller Ringdalsfjorden som är det norska nam-
net, är en så kallad tröskelfjord med åtta meters djup 
på grundaste stället. Vattnet är salt och sött i olika skikt 
beroende på havstillströmning och sötvattensutlopp. De 
tre trösklarna, belägna ut mot havet räknat från Gamla 
Svinesundsbron, har betydelse för vattencirkulation och 
djur- och växtliv. Något som väcker stora förhoppningar 
är att fjordens liv gått från att ha varit dödförklarat på 
1960- och 70-talen (utsläpp från sulfitmassafabrik) till att 
bli en allt rikare marin miljö. I dag omfattas den svenska 
sidan av fjorden av Natura 2000 vilket innebär skydd och 
bevarande av den biologiska mångfalden. Den norska 
sidan är en bruksfjord som i första hand ser till handels-
sjöfartens behov.  
 Slå dig ned och begrunda fjordens liv. Från stranden 
ser man båtlivet: små fritidsbåtar som strävar i strömmens 
virvlar och ibland stora handelsfartyg som fyller hela sundet. 
 Ett par sjömil in i fjorden, på norsk sida, bedriver Nex-
ans Norway AS verksamhet. Fabriken är en av koncer-
nens större och sysselsätter 850 personer. Huvudpro-
dukten är sjökabel. Kabeln levereras över hela världen.
 Kristin Hessen är företagets kommunikatör: ”Det 
er høyspent kraftkabler, såkalte Interconnectors, som 
brukes til å forbinde f eks øyer med fastland eller legges 
mellom land. Akkurat nå jobber vi med en Interconnector 

mellom Norge og England og en annen mellom to øyer 
på Filippinene.”
  Kabeln transporteras på båt. Nexans kabelfartyg, C/S 
Nexans Skagerrak, lastar 7000 ton. Det är en spekta-
kulär syn när så här stora båtar ska genom nålsögat vid 
Svinesund, det krävs både lots och bogserare för att 
styra upp det hela. ”Vi må ha los pga bunnforholdene 
med tre terskler som stikker opp i fjorden och taubåter 
foran og bak som sikkerhet. Losen sitter på broa på 
båten i alle disse tilfellene og det er normalt 2-3 personer 
fra Losverket om bord”, beskriver Kristin Hessen.
 2021 sjösätts kabelfartyget Nexans Aurora som är 
dimensionerat för större djup än fjordens grundaste 
ställen som är åtta meter. ”CLV Nexans Aurora kan ta 
10 000 tonn. Hun kommer inn med tanke på bredde, 
men kommer ikke ut fullastet.” 
 I allmänhet är det riskfyllt att dyka vid Svinesund på 
grund av strömmen. Dykare som ändå lyckats simma 
längs botten från norsk till svensk sida skriver på www.
dykarna.nu hur det ser ut där nere. ”Bottnen på platsen 
är helt renspolad och består av snäckskal och stora sten-
bumlingar.” Men med mikroskopisk blick finns mer än så.
 På trösklarna lever mossdjur, havsanemoner och – de 
för strömmande vatten typiska – filtrerarna. Det förklarar 
Fredrik Pleijel, professor i marinbiologi vid Göteborgs 

universitet. Filtrerande djur är till exempel blåmusslor, 
därav snäckskalen som bildar rev i sundet. Blåmusslor 
lever på plankton och fungerar som vattenrenare när 
vattendrag övergöds och utvecklar onormalt mycket 
plankton. På kanterna av trösklarna förekommer även 
hästmusslor, en art som blir alltmer sällsynt. En anmärk-
ningsvärd ökning av nakensnäckor har noterats längre 
in i fjorden, vid Svartejan. Man har funnit både för fjorden 
nya arter här men även aldrig tidigare namngivna såda-
na. Fredik Peijel kan inte hänvisa till någon forskning men 
ett samband med trösklarnas rika liv kan inte uteslutas.
 Önskemål från norskt håll att anpassa farledsdjupet 
till större tonnage kontra det svenska Natura 2000 
är två skilda intressen som ska sammanvägas. Från 
naturvårdshåll varnas bland annat för att giftiga botten-
massor ska börja röra på sig och påverka djurlivet. Från 
ett arbetsmarknadsperspektiv gäller det utvecklingsmöj-
ligheter för en stor arbetsplats. På uppdrag av norska 
Kystverket håller nu konsulter på att göra en rad olika 
undersökningar av fjorden, som ska ligga till grund för en 
miljökonsekvensbeskrivning, informerar Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. 
 Sven Swedberg, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län:  
 ”Det är klart att det finns fortsatt stort behov av dialog 
mellan svenska och norska sidan för att förståelsen för 
både fjordens nyttjande och bevarande ökar. På svenska 
sidan ser vi allvarligt på åtgärder som innebär skada på 
fjordens höga naturvärden.”

Bilden 
Påfågelmasken finns 
på trösklarna, i alla fall 
de yttre, säger Fredrik 
Pleijel. Påfågelmasken är 
beroende av strömmande 
vatten och använder 
”fjäderskruden” som ett 
filter som den fångar fina 
partiklar med. En del 
partiklar används för att 
bygga rör, andra som mat. 
Foto: Fredrik Pleijel.

Fjorden
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Karl XII:s likfärd över Svinesund
Vid Sundsborg intill gamla Svinesundsbron finns en 
riktigt bra historia lagrad i mossan. De flesta känner till 
att Karl XII sköts i Halden där han dog den 30 november 
1718. Inte lika många vet att hans stoft mellanlandade 
i Sundsborg, innan likfärden fortsatte mot Stockholm. 
Tack vare dagböcker vet vi var kistan stod, exakt där 
kan man ännu slå sig ner och begrunda kungens död. 
Hade han skjutits av fienden eller av sina egna? Och 
vad händer när en härskare försvinner? Kungen som var 
både hatad och beundrad – ja han framträdde som en 
diktator, näst efter Gud i rang –  hade nu släppt taget om 
marionettens alla trådar. Vad skulle komma i stället?  
  Harald Simonson är lokalhistoriker och tidigare guide 
vid Svinesund. Han tar oss med till den regniga natten 
då kistan med den döde kungen bars från färjeläget 
uppför den branta backen, Kungsvägen, till Sundsborg. 
Backen börjar mellan de båda husen till höger på bilden. 
Vi slår oss ned på varsin sten intill kommendantens hus, 
innanför Carls Port. Inga hus finns kvar vid Sundsborg i 
dag men det var här, precis här, som kistan stod.
 På sjätte dagen efter det dödande skottet lämnade 
således likföljet Tistedalen, svenskarnas läger utanför 
Halden, med riktning mot färjeläget vid Svinesund. 
(Färdväg hit är osäker.) Regnet föll och luften var rå. 
Kungen låg i en provisorisk kista och locket hade spikats 

på redan i Tistedalen. Det var inte fråga om någon lit de 
parade av kungen utan målet var att ta sig till huvudsta-
den så fort som möjligt med kroppen. Följet leddes av 
kungens elitsoldater, Kungliga Svea Livgarde, vilka så 
klart spekulerade i vem som skulle bli ny kung. Måhända 
hägrade en plats i den nya regeringen? Fast högtidligt 
kändes det nog ändå, under kungens sista resa.  
 Kistan var täckt med ett blått tyg i brist på svart, 
kanske uniformskappor som i all hast sytts ihop, och 
placerad på en kistbår. Vi får tänka sex man som bar 
båren på sina axlar. Vi får tänka regnet och halkan när 
de kämpar i uppförsbacken till Sundsborg. Kungsvägen 
gick rakt genom befästningen och fortsatte vidare söde-
rut mot Uddevalla. Det ska ha varit ett hemskt väder de 
här dagarna. Utmattade hästar föll omkull och dog. 
 Så placerades båren i kommendantens hus och man-
skapet kunde gå till vila. 
 Sundsborg var ett skyddat befästningsområde som 
kungen låtit bygga inför sitt första fälttåg till Norge, två år 
tidigare. Kung Karl var ofta här, liksom i Strömstad där 
han hade sitt huvudkvarter. Kungen var inte kräsen av 
sig utan kunde lägga sig och sova var som helst, sägs 
det. Nu när vi sitter i den uppväxta skogen tillsammans 
med Harald måste vi ta fantasin till hjälp för att föreställa 
oss befästningen. Platsen är skyddad av höga berg med 

Bilden 
Mellan husen gick den 
gamla Kungsvägen upp till 
Sundsborg. Foto: Vincent 
Jönsson /Stångenäs 
hembygdsförening.
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skansar och en flera meter bred mur. För att komma 
in söderifrån måste man passera genom Carls Port. 
Ingången var massiv med dubbla portar och en vallgrav 
med vindbro emellan.
 Vi förnimmer logement, krutkällare, den lilla träkyr-
kan, spannmålsmagasinen och kungskällaren där det 
förvarades salt fläsk, malt och brännvin för 800 man. 
Från bageriet stiger doft av nybakat bröd. Man undrar: 
Hur talades det i lägret den här kvällen när kungen kom 
tillbaka i kista? Vilka var deras känslor? 
 Natten till den 7 december blir kort. De fyra vakterna 
kring kungens bår väcks ur sina tankar redan vid treti-
den. Det är kolmörkt ute men längs vägen håller nu offi-
cerare och underofficerare på att formera sig inför nästa 
etapp. Facklor fladdrar. Order ropas ut. Hästar gnäggar, 
det skramlar, det ryts. Andra viskar lugnande till sina 
hästar. Sammanlagt ska 240 man i karolinernas blågula 
uniformer och trekantiga hattar ställa upp sig – förutom 
12 officerare och 17 underofficerare. Därtill skulle provi-
antvagnarna in i ledet, jättemånga, kanske hundra.  
 Till slut sätter sig tåget i rörelse genom Carls Port. 
Först rider chefen för livgardet Mikael Törnflycht och 
bredvid honom en annan hög officer, båda med svensk 
fana i sadeln. Efter detta ståtliga par följer den så kallade 
pukvagnen dragen av fyra hästar. Med ett ryck sätter 
den igång. Vagnen rymmer flera pukor. Pukslagarnas 
entoniga jämna slag sprider en ödesmättad stämning 
på flera kilometers håll. Bom. Bom. Bom. ”Kungen är 
död!”. Sedan följer likvagnen. Den dras av fyra eller sex 

hästar, kungens bästa hästar, har det sagts. I facklor-
nas fladdrande sken smälter det blå klädet över kistan 
samman med den långa paraden av livgardister och 
manskap som sedan följer. 
 Det är sen kväll när tåget anländer till Vettelanda gård, 
i nuvarande Skee. Alla som vandrat kring Svinesund 
kan sätta sig in i hur slitsam färden bör ha varit. Med alla 
höjder och stup! Männen var utmattade. De stannade 
två nätter innan nästa etapp. Den 13 december ankom 
tåget till Uddevalla. Där balsamerades kungen och 
gjordes presentabel inför sista resan till Karlbergs slott i 
Stockholm. Ankomst: den 27 januari.

Bild denna sida
Harald Simonson. Foto: 
Karin Askberger.

Bilder nästa sida
Vänster, över: Karoliner i 
Krokstrand. Foto: Göran 
Dahlin. Under: Kistbår. 
Foto: Karin Askberger.
Höger: Fingret visar 
kommendantens hus, 
platsen där Kung Karl stod 
lik. Karta: Kulturstigen 
Ekomuseum Gränsland.

Källor: Mikael Törnflycht 
skrev dagbok! Harald 
Simonson har gjort egen 
efterforskning om Karl XII i 
Krigsarkivet. Han har även 
studerat Samuel Brings 
Karl XII-forskning. Samuel 
Bring gjorde källstudier av 
bland annat Törnflychts 
dagböcker.
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Rörelser vid bron
Svenska sidan 

Tjusningen med gränshandel är väl att man kan handla 
billigt. Förr var gränshandeln av tillfällighetskaraktär med 
bodar och varutält som kunde poppa upp på en plats, 
eller lätt flytta till en ny, beroende på hur priser och valu-
tor förändrades i gränslandet. Ibland har den beskrivits 
som ”rena vilda västern” eftersom allt var provisorium, 
inte minst det sanitära.  
 Jaana Eriksson har alltid drivit gränshandel. 2006 
förvärvade hon och maken fastigheten Skogar 1:69, vid 
svenska brofästet, och startade Saluhallen Svinesund. 
Gränshandel är något som ger en speciell känsla av 
gemenskap, förklarar Jaana. ”Jag tycker om mötet med 
kunderna, det är alltid väldigt positivt och ger en känsla 
av personlig relation.” 
 Saluhallen Svinesund driver restaurang och livsmed-
elsaffär. Normalt sysselsätts 14 personer. Under corona-
pandemin är verksamheten avstannad. I stället renoverar 
man och investerar i modern miljöteknik. ”Alla kylar och 
frysar är nya. Vi ersätter de farliga freonerna med en 
miljövänligare gas, ett kylmedel som samhället förväntar 
sig att alla ska ha”, säger maken Kurt Eriksson. Köttav-
delningen är nyinredd, helt i rostfritt.
 Byggnaden är ett stycke gränshistoria i sig. Från 

början stod en mindre stuga här, en kiosk som familjen 
Ödman öppnade när bron var nyinvigd. Allteftersom har 
stugan byggts ut av nya ägare. Först av William Hans-
son. Sedan av familjen Börjesson som öppnade café. I 
mitten av 1980-talet lades ett andra våningsplan till och 
huset fick det utseende det har i dag. ”Vi har undan 
för undan rivit den gamla stugan som stått kvar inne i 
byggnaden. Sista takstolen försvann i höstas, 2020, när 
kylarna byttes”, säger de nuvarande ägarna.
 Även restaurangen har fått ansiktslyftning med ljusa 
björkmöbler och ny bar. Genom åren har restaurangen 
tagit emot busslaster med turister som ätit lunch och fått 
lyssna på guiden Barbro Mattsson, själv född på Skogar. 
Men det kommer också besökare som bara vill använda 
toaletterna. Besökstrycket vid Svinesundsbron kräver en 
bättre toalettlösning, menar Kurt.  
 ”Här finns världens största toalett som Gud har ska-
pat”, säger han och pekar mot skogen under bron. Förra 
året investerade Saluhallen i ett nytt miljövänligt renings-
verk. Det är dimensionerat för mer än dubbla behovet. 
”Vår tanke är att systemet skulle kunna räcka även till 
offentliga toaletter.” 

Norska sidan

”Norge har världens bästa mjukglass”, skrivs det i en 
facebookgrupp som hyllar Gamla Svinesund. Vi kan 
dessvärre inte köpa en glass och testa när detta skrivs 
eftersom det råder pandemi och gränsen är stängd. 
Men det är inte bara det ...
 Svinesundsterrassen, den forna glanspunkten för 
besökare som ville fika och äta glass, är stängd. Se-
dan 2013 då fastigheten övertogs av nuvarande ägare 
Asbjörn Aakvaag och Rana S Aslam har Halden Arbei-
derblad bevakat utvecklingen. 2013 uttalade sig de nya 
ägarna i tidningen: ”Vi skal pröve og genskape det gam-
le og ivareta det historiske suset”. Det var deras fram-
tidsplaner då. Sedan dess har krögare kommit och gått. 
Fastighetsägarna har inte gått att nå i samband med att 
detta skrivs. Vi vet alltså inte något om framtida planer. 
 Upplyst är det däremot på andra sidan vägen. Den 
stora fastigheten där hyrs av Nautiluz Creation AS. 
Företaget sysselsätter två personer. Huvudprodukten är 
bilstereos som både säljs och monteras. ”Gränsen har 
ingen betydelse för oss”, säger Michael Peter som driver 
företaget. Prisnivån på bilstereos är i dagsläget ungefär 
densamma som i Sverige, förklarar han. Kundkretsen är 
i huvudsak norrmän, men TV-boden på svenska sidan är 

draghjälp. Michael Peter hoppas kunna förvärva fastig-
heten då ägaren lagt ned ett planerat motellprojekt.
 Nu går vi över vägen igen. Minns ni gamla turistinfor-
mationen som låg här? Byggnaden vi ser nu är ny efter 
att den gamla brunnit ned. Sedan 2014 heter ägaren 
KF Entreprenör AS, en koncern med huvudsäte i Oslo. 
I Svinesund är 20 personer stationerade. De arbetar 
med byggentreprenad i Östfold. Lokalerna används som 
verktygsdepå och kontor. 



Bilder förra uppslaget 
Vänster: Jaana Eriksson 
vid Saluhallen Sviensund. 
Foto: Karin Askberger. 
Höger, över: Pressbild 
Diplom-is. Under, pressbild 
Nautiluz Creation AS.

Bilder detta uppslag 
Norska vantar. Foto: Karin 
Askberger.

Det gemensamma

På 1990-talet öppnades ett gemensamt turistcenter vid 
norska brofästet. Turisterna fick där en tydlig och livlig 
plats för rast och för information. Men i samband med 
omläggningen till den nya bron, 2005, försvann trafik-
strömmen, centret stängde ner och flyttade till nya E6. 
Låt oss därför ta ett sista farväl av den tid då det ännu 
fanns nerv och rörelse vid gamla bron.
 Christina Westheden, Strömstad, berättar: ”1994 fick 
jag ett samtal från länshemslöjdskonsulenten i Bohuslän. 
´Vi skulle vilja ha dig till turistcentret Sveno E6 vid Svine-
sund. Du som är utbildad inom slöjd och hantverk är rätt 
person att utveckla verksamheten.´ Sveno E6 drevs då 
som ett gränssamarbete i stiftelseform.” I lokalen fick till 
och med Gränskommittén, föregångare till Svinesunds-
kommittén, plats att hålla sina möten. Det fanns en tro 
på det ”gemensamma”.  
 Hon fortsätter: ”Jag tackade ja och började med att 
knyta till mig kvalitetsslöjd från båda sidor. Klockan 8.30 
öppnade vi butiken och sedan var det en jämn ström 
av turister och bussar fram till kvällen. Stickade vackra 
vantar gick åt som smör parallellt med traditionella sou-
venirer. Förutom direktinformation om besöksmål och 
boenden, hyrde vi ut affischplatser till besöksnäringen i 
både Danmark, Sverige och Norge.” 

1999 tog Haldens kommun över ansvaret – och har det 
än i dag – namnet ändrades till Svinesund Infocenter. 
Christina Westheden känner stolthet över affärsutveck-
lingen. 
 ”Vi lyckades få taxfree. En buss med kineser som 
handlat taxfree runtom i Norge kunde komma in till 
oss och få tillbaka momsen på alltsammans innan de 
åkte över gränsen. Stora summor pengar hanterades 
men det fanns en bank i samma hus som även hade 
växlingskontor. En annan attraktion var poststämpeln. In-
focenter hade en egen stämpel och rabatt på frimärken 
hos Posten. Det lockade många filatelister och turister 
att köpa frimärken och posta kort i den röda lådan utan-
för. Ja, det var ett hållbart koncept!”
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Gränssamarbete
Efter andra världskriget fördjupades det nordiska 
samarbetet för att förena Norden. 1952 fick nordiska 
medborgare rätt att resa inom Norden utan pass. 1958 
avskaffades gränskontrollerna. 2001 anslöt sig de 
nordiska länderna till Schengen-området. Stora delar 
av det nordiska gränskontrollsamarbetet ersattes av det 
europeiska gränskontroll-samarbetet. 
Källa: Föreningen Norden



Fergestedet Gamle Svinesund

Två brobyggare balanserar på Svinesundsbrons översta 
byggnadsställning. I ögonblicket befinner de sig högt 
över det gamla färjeläget. Det kittlar i magen när man 
tittar på fotografiet. Nere på norska sidan syns den 
karaktäristiska vita byggnaden, Fergestedet Gamle Svi-
nesund, med sin spektakulära pelargång ut mot vattnet. 
Detta pampiga hus var en levande knutpunkt för färja, 
tull och post under flera hundra år fram till att trafiken 
lades om till den nybyggda bron. Huset har även kallats 
Postgården och Søylegården men i denna svenska text 
väljer vi kort och gott benämningen Färjegården. 
 På bilden syns också en stor lada. Den föll samman 
på 1960-talet och revs. Byggnaden till vänster finns inte 
heller kvar i dag men den bortre änden rymde på sin tid 
ett postkontor och den motsatta delen ett båtbyggeri. 
Upp genom berget slingrar den svårforcerade backen 
där gamla postrutten gick vidare mot Christiania (Oslo). 
Vi ser en plats som i stort sett var obebyggd fram till det 
att Bohuslän blev svenskt. Det var trångt under berget. I 
stället låg färjeläget på södra sidan av sundet.   
 Freden i Roskilde,1658, förändrade allt. När riksgrän-
sen flyttades upp till Svinesund och skar en linje mellan 
Norge och Sverige etablerades färjestationer på båda 
sidorna – framför allt började en bebyggelse att växa 

upp på den norra sidan. Det är härifrån vi kan följa tillbli-
velsen av Färjegården. Huset har gått från att ha varit en 
liten enkel stuga uppsatt 1724 på resterna av det första 
nedbrunna färjestället och fram till den imponerande 
empirebyggnad vi ser i dag.
 I tjänsten som färjekarl ingick även postmästeri, en 
syssla som kom att utvecklas till ett stort ansvar. Sedan 
gammalt gick postrutten Christiania–Köpenhamn förbi 
här och 1839 inrättas ett gränspostkontor i Färjegården, 
det vet vi. Sundet blev alltmer ett nyckelhål där inget 
som passerade undgick tjänstemannens öga. Ta posten. 
När postsäckarna anlände till Svinesund medföljde 
en lista på alla försändelserna, ett så kallat postpass. 
Vi kan tänka oss hur allt töms ut på ett bord framför 
postmästaren och bockas av mot listan. Något som 
fattas? Postförare hade ett riskfyllt jobb, de skulle färdas 
på smala stigar och ibland genom vida ödemarker, de 
skulle skydda postsäcken både från stråtrövare och från 
eventuella insmusslade gratisbrev. Ett par gånger i veck-
an kom posten till Svinesund, posthornets signal hördes 
långt uppe i backen. ”Posten är i antågande!”
 Den stora omvandlingens tid vad beträffar Färjegår-
den, började med släkten Möller som bildade en hund-
raårig epok vid Svinesund. I februari 1810 tillträdde Ole 

Bilder
Över: Brobyggare. 
Foto: Privat. Under: Utblick 
från svenska färjeläget. 
Foto: Ekomuseum 
Gränsland.

Eriksen Möller ämbetet som postmästare och färjekarl. 
Det var under familjen Möllers tid som Färjegården fick 
sitt speciella utseende. Här har vi utvecklingen: 1830 
höjdes huset med en våning och gaveln mot sjön fick de 
första åtta pelarna. 1850 byggdes en vinkel till österut 
och fasaden fick ytterligare åtta kolonner. Husets framsi-
da med de 16 pelarna målades i vitt. Baksidan fick den 
billigare röda färgen.
 Den skuggande arkaden är som hämtad från ett antikt 
torg. Eller en möllersk dröm? Se på kolonnerna! De är 
tillverkade i trä och är både avsmalnande och svagt sväl-
lande. Kolonner var på modet. Stilen kallas empire eller 
Carl Johan-stil och är en övergång från nyklassicismen 
till en renare stil.  
 Svinesund var en vägkorsning för både folk och fä. 
Alla måste i roddekan. Som en parentes kan nämnas 
att Kung Carl XIV Johan, som givit namn åt stilen, själv 
brukade ta vägen över sundet, bland annat vet vi att han 
passerade år 1820. På väg hem till Christiania övernat-
tade han då på Skogar, den svenska färjekarlens gård. 
Det var så man gjorde när det saknades gästgiveri. Som 
tack för mat och logi överlämnades en kanna i silver, den 
så kallade ”kungakannan”. Barbro Mattsson är född på 
Skogar. Det är hon som har låtit fotografera kannan som 
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tagits fram ur sitt skåp. ”Farmor och farfar fick överta 
kannan när de övertog gården.”
 Med järnvägens utbyggnad följde ett snabbare trans-
portsätt för posten. 1871 stängs därmed poststationen 
Svinesund och 1884 upphör all postbefordran via sun-
det. Färjelinjen drivs vidare men när den siste postmäs-
taren Möller går ur tiden 1910 lämnas Färjegården åt en 
osäker framtid. Byggnaden som var ett resultat av Post-
verkets generösa provisioner kunde inte längre underhål-
las. Vad skulle ske med denna kulturskatt – huset hade 
utvecklats till ett av Norges största postkontor. 1923 
ingriper norska riksantikvarien. Huset K-stämplas med 
motiveringen: en av Norges vackraste empirebyggnader.  
 Det statliga skyddet blev en livlina. Men den stora 
nedräkningen började när bron tog över trafiken och 
årorna las undan för gott. I mitten av 1960-talet flyttar 
de sista boende ut och förfallet sätter in på riktigt. Stora 
ladan rasar. Huvudbyggnadens tak börjar läcka in, 
glasrutor krossas. Grundmuren är på glid. I sista stund, 
1968, bildas en grupp av enskilda personer och Fortids-
minneforeningen som köper gården under namnet AS 
Svinesund. Ett heroiskt bevarandearbete påbörjas med 
stora ideella krafter och med stöttning av ortens banker.
 Färjegården har därefter bytt ägare två gånger. 1981 
förvärvar Karin Skovborg fastigheten och flyttar in till-
sammans med maken Mogens Skovborg. De fortsätter 
att ömsint restaurera huset och kompletterar försvunnen 
inredning. Sedan år 2000 heter ägaren Björn Skärvik. 
Sommaren 2019 öppnade han Färjegården för norska 
Fortidsminneforeningens 175-årsfest.

Bild denna sida
Kungakannan. 
Foto: Privat.

Bilder nästa sida
Vänster: Färjegården/
Fergestedet Gamla 
Svinesund. Balsalen 
har elva meter långa 
golvbrädor. Foto: Karin 
Askberger. Höger: Friherrar 
färjas över. Foto: Karin 
Askberger.
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Tullen

Sinnebilden för tullen vid Gamla Svinesundsbron är den 
gulröda bommen. Bommen med skylten ”tull” var förr 
nålsögat om man ville slippa in eller ut. Proceduren var 
ganska tidskrävande för en vanlig privatperson som 
skulle passera riksgränsen. Först köa till tullexpeditionen 
för att deklarera varor och medpassagerare, därefter 
vänta på passersedeln och sen till sist kliva in i bilen och 
fortsätta fram till bommen. Där står en tulltjänsteman 
som tittar in i bilen och kontrollerar passersedeln igen, 
gör honnör och öppnar bommen. Men det var inte klart 
med det. Det fanns en bom på andra sidan också.  
 Vid invigningen av Svinesundsbron uttrycktes stora 
förhoppningar om en öppnare gräns mellan Norge och 
Sverige – krigets hermetiska tillslutning fanns i färskt 
minne – men det skulle dröja till slutet av 1950-talet 
innan bommarna var borta. Då först var pass- och 
gränskontrollerna avvecklade. Ännu smidigare blev det 
med Lagen om gränstullsamarbete som trädde i kraft 
den första januari 1960. Då fick tjänstemännen befogen-
het att utöva kontroller för varandra. Nu kunde norsk tull 
representera svensk lag och svensk tull norsk. Gränstull-
samarbetet väckte stor uppmärksamhet i världen – det 
mjukade upp gränsen – bland annat gjordes studie-
besök från Kina och Kazakstan där något liknande var 

aktuellt att införa. Ytterligare effektivisering vid gränsö-
vergången kom till slut med det så kallade förbikörnings-
systemet 1986. Trafiken behövde nu bara stanna på ena 
sidan för att förtulla varor.
 När detta skrivs, mars 2021, är bommarna imaginärt 
tillbaka igen. Coronapandemin har pågått under ett år. 
Norge och Sverige har infört kraftiga begränsningar för 
persontrafiken i syfte att stoppa smittspridningen. Gula 
polisvästar gör nu stopptecken för alla, den norrgående 
trafiken på norska sidan och den sydgående trafiken 
på svenska sidan. Medborgarskap? Ärende? Negativt 
covid-test? Bilden är radikalt förändrad. En tulltjäns-
teman säger att det inte har varit poliser här sedan 
passkontrollens tid. ”Gränsen har inte varit så här stängd 
sedan andra världskriget.” 
 Tullnärvaro är ett begrepp att reflektera över. Det året 
bron invigdes fanns det 24 tullstationer och gränsposte-
ringar längs Idefjordens båda sidor. Där bodde tullaren, 
eller gränsridaren som man sa, med sin familj. ”Då fanns 
det tullnärvaro på nästan varenda badstrand”, fortsät-
ter tjänstemannen, ”i dag finns bara Svinesund.” Tullen 
registrerade varje rörelse längs gränsen. Huvuduppgiften 
var ju att ta in tull till staten och ligga ett steg före eventu-
ella smugglare.  
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Den som vandrat Kuststigen från Svinesund och upplevt 
den oländiga och kuperade terrängen kan föreställa sig 
hur gränsridarna hade det förr. Här hade de egna sträck-
or att bevaka, upp och ner på land eller med båt på 
fjorden. Även kungörelser till tullpersonalen måste färdas 
på samma sätt.  
 Den 8 augusti 1914 utgår en befallningen från Tullsty-
relsen och Kungl Majt angående nya gränsrestriktioner – 
dokumentet finns i Ivan Hanssons arkiv. Första världskri-
get har brutit ut. Gränsen ska nu hållas stängd för tyska 
och ryska undersåtar som inte har särskilda tillstånd. 
Delgivningen startade vid Saltbackens tullstation, ytterst 
i Idefjorden, den 8 augusti kl 10.30 em där den mottogs 
av B T Hansson och A T Jonasson. Den bars sedan 
vidare till Svinesunds gränsstation där den mottogs kl 
11.30 em av K Oscar Rimqvist. Härefter kan man följa 
cirkulärets förflyttning vidare till Ringdalsstrand, Svarte-
jan, Långnäs, Hälle, Hällebogen, Hällesmörk, Pilegården, 
Krokstrand och Sandviken där delgivningen mottogs 
nästföljande dag kl 6.30 fm av K V Andersson.
 Till och med fyrbenta måste ha pass, i alla fall om 
man var häst: ”Till bevis meddelas att i Oktober månad 
detta år utförde N S Beer från sin egendom Kroken till 
sin egendom Hov i Norge, 2 hästar hjemte arbetsvagnar 

Bilden
5 mars 2021. ”Inlånade” 
poliser från hela landet 
kontrollerar den stängda 
gränsen. Foto: Karin 
Askberger.



och seldon som skall åter införas öfver gränsposteringen 
å Hofvedalen. Till kännetecken på Hästarne meddelas 
att en är svart med hvit bläs, en röd med hvit bläs. /
Gränsposteringen Krokstrand den 10 December. 08. K 
A Bongberg, Gränsridare”
 Stig Simonsson är pensionerad tulltjänsteman. Vi 
träffas av en slump vid Saltbacken. Det visar sig att den 
lilla röda stugan vid vändplanen är den gamla tullboden 
där cirkuläret, om att hålla gränsen stängd för tyskar och 
ryssar, mottogs först. Stig började som tullaspirant 1970 
på tullkammaren i Strömstad. Som så många andra 
tullare gick han i sin fars, tulltjänstemannen Paul Simons-
sons, fotspår. I Strömstad fick Stig hantera den tidens 
vanligaste smuggelgods: mjöl, margarin och socker. Hit 
kördes nämligen tullens beslagtagna varor för förvaring 
i det så kallade packhuset innan dessa såldes vidare på 
auktion. 
 - Då var det fullt med folk på torget som ropade in 
varorna.
 Efter fem år började Stig vid Svinesund där han själv 
blev den som skulle kontrollera att väskornas innehåll 
höll sig inom tillåtna gränser. Det finns ett uttryck som 
säger att en tullare ska ha tre ögon: två att se med och 
ett att överse med. Under vårt korta möte får jag en 
känsla av att Stig har ett gott tredje öga.
 - Man tog inte smöret om det bara var lite för mycket.
  Det finns många berättelser om tullare. En handlar 
om den lille pojken som brukade gå över isen från Hälle 
med en påse socker under jackan. Det var förstås inte 

Bilder detta uppslag
Vänster: Tullarmössa 
funnen i gränsridare 
Bongbergs uthus, 
Krokstrand. Foto: P-Å 
Forsvall. Höger: Stig 
Simonsson, pensionerad 
tullare, vid Saltbackens 
gamla tullbod. Foto: 
Karin Askberger. Under: 
Hästpass, Ivan Hanssons 
arkiv.
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tillåtet; sockret var till några tanter i ett bageri i Halden. 
En gång tappade pojken påsen på isen. Den sprack 
och allt sockret rann ut. En norsk tullare som observerat 
händelsen skyndade sig då till pojken. Han hjälpte till att 
få upp sockret och pojken kunde gå vidare till tanterna 
som kunde fortsätta baka kakor åt haldensarna.
  - Ja. Efter kriget var Norge ett fattigt land och socker 
fanns knappt att få tag på. Jag har förståelse för det, 
säger Stig. Folk kan göra vad som helst för att få socker 
– och det vet norska regeringen som lagt skatt på just 
socker.
 Tullsamarbetet kommer även Stig in på. Tullarna på 
båda sidor om gränsen kände varandra väl, det var 
som en gemensam arbetsplats. Han ser glad ut när han 
berättar om att de hade fester tillsammans och spelade 
fotboll, de hade ju bara några hundra meter till varandra. 
När nya bron öppnades upphörde känslan av samhörig-
het, det blev mycket längre mellan stationerna.
 Stig Simonsson är indignerad över dagens gräns-
stängning. Hans fru är norsk och han själv är halvnorsk, 
nu får de inte träffa sina släktingar och vänner. Det känns 
fel, säger han, att tretusen lastbilschaufförer från hela 
världen får passera gränsen per dygn men inte familje-
medlemmar som bor i det närmaste gränslandet. Stig 
väger den stängda gränsen mot tiden. 
 - Man lever inte så länge. Det är en viktig tid som 
försvinner.



Och sen ...

Sten på sten på sten förseglar tiden. Svinesundsbrons 75 år 
är blott en blinkning för Egyptens pyramider. En är ung och en 
är gammal. Ändå finns något gemensamt hos dessa mästerverk: 
vår envisa vilja att föra samman elementen.
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Svinesund – gränslösa upplevelser Vision för Svinesund. Illustration: Griff Arkitektur AS
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