
Svinesundskommittén har tagit initiativ till utställningen för att hylla Gamla Svinesundsbron  
och visa på brons betydelse i dåtid, nutid samt framtid. Den 15 juni 2021 är det 75 år sedan  
bron invigdes. Utställningen är medfinansierad av Västra Götalandsregionen/kultur. Statens  
Fastighetsverk upplåter under jubileumsåret fasaden för utställningen på den tidigare tullbyggnaden. 
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FÄRJELÄGET – GAMLE SVINESUND

Överfart – Färjor
Under 1800-talets senare del kom andra resenärer till gränsbygden. Arbetsvandrarna  
från Sverige till stenhuggerierna, ångsågarna och tegelbruken i Östfold passerade fjorden.  
Färjorna roddes för hand över det strömmande sundet med en eka och pråm efter.  
1906 färjades den första bilen över vid Svinesund och 1917 kom den första motorfärjan  
att sättas in. Här passerade stora ångfartyg på väg ut i världen med granit från Idefjorden. 
Tull fanns på många platser utmed fjordens båda sidor och Svinesund var en av de viktigaste.

Norsk sida
Den magnifika empirebyggnaden Gamle Svinesund utmed fjorden visar att detta var  
Norges viktigaste länk in från kontinenten. Här kom den kände postmästare Møller  
att verka under många år. Han byggde ut gården och var en välkänd seglare med sina  
Hvalerbåtar. Flera kom att byggas på varvet vid fjorden. 1839 inrättades postkontor på  
den norska sidan. Den unika byggnaden med sina 16 kolonner är skyddad och idag  
i privat ägo. 

Svensk sida
Ned till färjeläget leder en smal, brant väg från Svinesunds handelsområde. Man kan även 
promenera från parkeringen vid brofästet på Kuststigen ned till fjorden. Informations-
skyltar finns uppsatta av Ekomuseum Gränsland. Bebyggelsen vid kajen och den lite högre 
belägna empirebyggnaden är av enklare karaktär än på den norska sidan.

      Gamle Svinesund på norsk sida. 

Norsk turbil färjas över 
Svinesund.

Nedan till vänster.
Den legendariske postmästaren 
Ole Møller.

Nedan till höger.
Färjeläget på svenska sidan med
empirebyggnaden till höger.



GRÄNSÖVERGÅNG I ÄLDRE TID

1500-tal
Under 1500-talet började statsmakten att ta ut tull för trälaster från Östfold. 1605 omtalas 
den förste tullaren vid Svinesund. Biskopen Jens Nilsøn passerade över sundet 1593 och 
han anger att det fanns ett färjehus på svensk sida. Kontakterna mellan den danska förvalt-
ningen och Norge ledde även till att postvägen gick över Svinesund.

1600- och 1700-tal
Krigshandlingar skedde vid Svinesund på 1650-talet, men efter freden 1658 kom gränsen 
mellan Sverige och Norge att gå i fjorden. Den första flottbron över sundet byggdes 1675 
av norrmännen. På 1710-talet var det återigen strider och då slogs fler flottbroar över sundet 
av trupper från båda sidor. Sundsborgs skans befästes på den svenska sidan och striderna kul-
minerade med anfallet på Fredrikstens fästning 1718. Här föll den svenske kungen Karl XII.

På Svinesund innebar slutet av krigshandlingarna att man skulle ta hand om färjeöverfarten 
och hålla skjutsar för de resande. På den svenska sidan fanns även en krog. Posten mellan 
Köpenhamn och Christiania (Oslo) passerade här under 1700-talet. Då tog det två dygn 
med häst mellan städerna.

Äldre reseskildringar
”I denna Hogdals socken ½ mil från Fredrickshald. Ligger Swinsund, rättare Swenasund, effter 
en gammal Chrönicka, hvarest alla resande till ock från Norrige, färjas öfwer med en stor Pråm, 
som tar både Hästar och Careter på en gång”                                                    Johan Oedman 1746

”En halv mil från Hellen kom vi ned till Svinesund, jag säger ned, ty detta knappt ett Bösseskott 
breda Inlöp av Havet ligger så djupt under Klippor och Berg, att man ovanifrån ser skeppen  
passera liksom i den underjordiske Styr”                Prosten Jacob. M. Wilse 1776

Kopparstick efter målning av C.A Lorentzen.

Teckning av Svinesund från svensk sida. Omkring 1700.

Kostnader för färjning över Svinesund 1805.
Till höger: Flottbro från 1700-talets början.
Nedan till höger: Målning av John Edy 1800.



GAMLA SVINESUNDSBRON 

Förbindelse efter unionen
Förbindelsen över Svinesund kom att utredas efter att unionen mellan Sverige och Norge 
upplösts 1905. Då handlade det mest om att få en järnväg som fortsättning av Bohusbanan 
in i Norge. Fredrikshald (Halden) föredrog Dalslandsbanan och förslaget om ny förbindelse 
och bro över Svinesund lades ned.

Bro i granit och betong
På 1930-talet kom bilismen att utvecklas. 
Backarna ned på båda sidor av sundet 
samt färjans begränsning ledde till att  
en gemensam kommitté tillsattes för att  
bygga en vägbro. Återigen ett nej från 
den norska kommunen. 

Kommittén kom senare att ta fram ett 
förslag till broförbindelse som båda  
regeringarna enades om 1938. Det kom 
att bli en bro i både granit och betong. 
Detta gynnade de stenhuggerier som 
fanns i norra Bohuslän och minskade 
arbetslösheten. Uppdraget att bygga  
bron gick till det svenska företaget  
Armerad Betong AB. 

Finansieringen kom till största delen att 
ske från svensk sida och slutsumman 
hamnade på cirka 3,4 miljoner kronor.



Byggstart
Den 1 april 1939 startade bygget av bron, och redan efter ett år så var bropelarna klara och 
brospannet uppmurat. I kalkylen ingick dock inte andra världskriget och det tyska intåget 
i Norge. Den 16 april 1940 kom de första tyska trupperna att besätta Svinesund. Man 
byggde en gränspostering och tog Hjelmkollen i anspråk för bunkrar och befästningar. 
Nere i Färjegården inkvarterades soldater. 

På svensk sida upprättades en bas i de gamla lämningarna från Sundsborg. Sammanlagt  
var cirka 800 man stationerade vid gränsen.

Byggandet avbryts
På senhösten 1940 fortsatte byggnadsarbetena på bron och sommaren 1942 var största  
delen av bron färdig. Då slog blixten ned i bron och antände mineringen som var ditsatt. 
En explosion inträffade och det redan spända läget förvärrades för trupperna. Arbetena 
kom därefter att avbrytas fram till krigsslutet.

Invigning 1946
Brons officiella invigning skedde den 15 juni 1946 där norske kung Haakon och svenske 
kronprins Gustaf Adolf från svensk sida förgyllde den folkfest som kom att bli omtalad  
i massmedia. Tidningen Kuriren i Uddevalla gav t. ex. ut ett extranummer med rubriken 
”Vad är Egyptens pyramider mot bron över Svinesund”.

Konstruktion
Bron består av åtta pelare och lika många valv. Brospannet är av armerad betong och  
graniten som kläder in bron består av kraftiga blockstenar i stora format. Fasaderna på  
pelarna är råkilade med obearbetad yta, medan valven har pikhuggen yta.

Byggnadsminne
Bron är 420 meter lång och den segelfria höjden är 60 meter. Svinesundsbron är sedan  
2005 skyddad som statligt byggnadsminne av både Sverige och Norge.

Invigningen 15 juni 1946.



BRON SOM MÖTESPLATS

Bron öppnar 1946
Brons öppnande en junidag 1946 gav större och 
snabbare möjligheter att träffas mellan broder-
folken. Dock fanns fortfarande restriktioner och 
ransoneringar kvar i lång tid, speciellt på norsk 
sida efter de fem krigsåren. Samma år passerade 
lite över 4 000 bilar ut från Norge på bron, lika 
många som på en sommardag 1995.

”Sockrets bro”
Nya tullstationer byggdes på båda sidor. 1952 
myntades ett nytt namn på bron ”Sockrets bro”. 
Den sommaren kunde norrmän köra över gränsen 
och köpa syltsocker som var ransonerat i hemlan-
det. Efter några år så var rutten den motsatta då 
margarinet var billigt i Norge. Samma år avskaffades 
även passtvånget mellan de nordiska länderna.

Bilismens 1960-tal
På 1960-talet ökade bilismen starkt och i Sverige ändrade man äntligen till högertrafik 
1967. Den begynnande gränshandeln kom att utveckla sig stark på svensk sida då kund-
underlaget i det tätbefolkade Östfold var stort. Tältvaruhus växte upp strax söder om  
bron och det dröjde länge innan man fick ordning på köpcentrat som kom att kallas  
för ”vilda västern”.
 

Vykort på norsk sida från mitten av 1960-talet. 

50-årsjubileum
15 juni 1996 firades brons 50-årsjubileum med fest och högtid. En jubileumsbok togs fram 
som beskrev både byggnadsverket och en historisk fördjupning av områdets kulturhistoria; 
Svinesund – bron, gränsfolket och historien. Samtidigt hade trafiken ökat och det var tid att 
fundera på en kommande ny bro.



Nya Svinesundsbron
Den nya Svinesundsbron placerades längre västerut och invigdes sommaren 2005. Då  
möttes de norska och svenska kungahusen, 100 år efter unionsupplösningen. Den nya 
bron är av bågkonstruktion och har en total längd av 704 meter. Själva brospannet är på 
247 meter och bron har en segelfri höjd på 55 meter. Från bron har man en magnifik 
utsikt över Idefjorden och havet i väster.

 

Tröskelfjord
Idefjorden är en tröskelfjord där salt och sött vatten finns i olika skikt. Väster om bron 
medger trösklarna bara cirka åtta meters segeldjup. I sydost rinner Enningdalsälven ut  
och från Östfold, via Halden, kommer Tistedalsälvens vatten.  

1950-talets föroreningar
Under 1950-talet kom föroreningarna i fjorden att märkas, främst orsakade av den norska 
massaindustrin i Halden. Syrenivån sjönk drastiskt och fisken försvann. Miljöorganisationer 
började engagera sig och på 1970-talet var debatten hög om hur man skulle ta i frågan. 
Genom stora miljösatsningar på 1990-talet kom en vändning för livet i fjorden. 

 

 

GRÄNSVATTEN

Natura 2000
Idag har fjorden en bra kvalité, även om äldre 
muddermassor finns kvar på delar av botten. 
På svensk sida omfattas vattnet av Natura 2000 
som skall skydda och bevara den biologiska 
mångfalden. På norska sidan är den en bruks-
fjord där man främst ser till sjöfartens behov.

Blåmusslor (Mytilus edulis). Liksom masken upptar blå-
musslorna partiklar ut vattnet som föda. Foto: Fredrik Pleijel.

Påfågelmask (Sabella pavonina). Lever på strömutsatta  
bottnar och använder tentakelkronan för att fånga partiklar 
som finns i det strömmande vattnet. Foto: Fredrik Pleijel.

Transport av element till nya bron. 



Utforska platsen
Svinesund är en utmärkt plats för att utforska gränslandets rika och unika historia. Via  
kartan kan du promenera ned till Gamla färjeläget och ta del av den information som tagits 
fram av Ekomuseum Gränsland (www.ekomuseum-gransland.org). Flera stigar leder dig  
vidare till bland annat befästningen Sundsborg som var centrum för Karl XII:s trupper.  
Hit fördes även kungen efter dödsskottet 1718 vid belägringen av Fredriksten.

UTFLYKTER Sett från platån
Från platån vid bron kan man i väster skymta norska Sponviken där en skans anlades på 
1600-talet. Idefjorden eller som norrmännen kallar den vid Svinesund, Ringdalsfjorden 
mynnar ut i Skagerrak. Här ligger Kosterhavets Nationalpark, Sveriges första marina national-
park och norska Ytre Hvaler nationalpark. 

På norsk sida, till höger om bron, ligger Hjelmkollen som var starkt befäst vid unions-
krisen 1905 och av tyskarna under andra världskriget.

Längre in i fjorden ligger Halden med en välbevarad stadsmiljö av både industrier och  
bostäder. Ovanför staden reser sig Fredrikstens fästning, gränslandets största anläggning 
med milsvidd utsikt. Läs mer om utflyktsmålen hos Ekomuseum Gränsland.

        Fredriksten Fästning, Halden. 

   Utsikt mot västerhavet från Hjelmkollen. 

Stenhuggarsamhället Krokstrand vid  
Idefjorden. En miljö i Ekomuseum 
Gränsland.

Halden by längre in i fjorden.



Fördjupad kunskap
Här intill finns QR-koden som du kan scanna med mobil och 
hämta hem Möte med Svinesund; berättelser om människor och livet 
runt den gamla Svinesundsbron. Den finns både på svenska och  
på norska.

Utställningen är producerad av Rolf Danielsson, AR Konst och Kultur.
Maria Zeilon, Kulturgrafik, ansvarar för den grafiska utformningen.
Bilder från Svinesundskommittén, Strömstad museums arkiv samt Svein Norheim i Halden. 
Den engelska översättningen på utställningen är gjord av Birgitta Hansson, Svartejan Production.
Utställningskyltarna är tillverkade av A-gravyr i Göteborg samt foldern är tryckt på Rundqvists tryckeri i Göteborg.

Besökskarta över svensk sida av Svinesund  


