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Elsie Hellström, vd for Svinesundskomiteen, tok kontakt med meg 
og spurte om jeg ville skrive om grensen og Gamle Svinesund. I år 
er det 75 år siden den gamle Svinesundsbroen ble innviet – med 
norske og svenske kongeligheter som kom fra hver sin side og 
klippet båndet midt på broen. Elsie ville vekke følelsen på nytt for 
dette mesterverket av huggen granitt. ”Men se deg om”, sa Elsie. 
”Det er så mye mer å fortelle!”

Dette jubileumsskriftet byr på et dykk inn i den spennende 
historien, naturen og kulturen som deles på begge sider av broen.
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Den gamle Svinesundsbroen

Et tremastet skip går for fulle seil gjennom den trange 
bergdalen ved Svinesund. Akterskipet løfter seg i sjøen – 
det er medstrøms – og seilene slår så det gjaller mellom 
bergene. Her, gjennom dette smale sundet, har tre og 
stein blitt fraktet med seilfartøy opp gjennom århundre-
ne, helt fram til dampmaskinens gjennombrudd. Høye 
master. Det var hverdag. Da en bro til slutt skulle byg-
ges, den vi i dag kaller den gamle Svinesundsbroen, ble 
ingeniørene beskyldt for å henge igjen i den gamle tiden. 
Broen fikk hele 60 meter seilfri høyde.
 Sundet var lenge også en farled på tvers. Har du 
besøkt Gamle Svinesund på den svenske siden? Den 
såkalte Kongeveien endte her ved fergeleiet og fortsatte 
videre på vannveien over til den andre siden. I dag kan 
man sitte ved snuplanet og se på strømmen som virvler 
omkring sjømerkene. Energien gir et sug i magen. Hvor-
dan kunne det være mulig å ta seg over til den andre 
siden med en åpen motorsnekke – med en bilpram på 
slep?
 Arild Johannesson, født 1923 i Hälle, har fortalt at han 
fikk være med sin far en svært kald vinterdag, trolig i 
desember 1939, for å se på brobyggingen. Han husker 
fergen. «Det gikk fortsatt en snekke i fergetrafikk da. 
Snekka dro en pram med en T-Ford på, husker jeg. Det 

var utstrøm, og prammen gjorde en stor bue før den 
nådde den andre siden.
 Men Arild var egentlig her for å se på byggingen 
av Svinesundsbroen. Om vi følger blikket hans denne 
frosne dagen, ser vi et skjelett av et stillas. Det er kraf-
tige bjelker som skal gi støtte til hvelvsteinene i broen. 
«Gubbene hang i stillaset», forteller han. Mange som har 
jobbet med broen har beskrevet all klatringen på disse 
bjelkene. Der verket under føttene etter arbeidsdagen.
 Arilds far var steinhogger. Blikket hans falt nok på 
steinene til brua, som lå ferdighogd og merket nede ved 
fergeleiet. Hit leverte de stein på prammer og skuter 
«just in time», ettersom det ville være vanskelig å holde 
orden på et altfor stort lager av stein. Det er ubegripelig, 
men så godt som alle steinene var unike og hadde en 
bestemt plass i konstruksjonen. Og det dreide seg ikke 
om små steiner. En såkalt løper kunne være 1,20 lang, 
60 cm høy og 75 cm dyp.
 Arild forteller at det var en ekstremt kald vinter 
1939/40, med temperaturer omkring minus 30 grader. 
Like fullt fortsatte arbeidene med broen. «Jeg så en liten 
gubbe som hadde en stor ytterfrakk på seg når han job-
bet. ‘Den har jeg arvet etter fattern’, forklarte gubben.»
 Arbeidene gikk sin gang, tross snødrev og nedising. 

Foto: Vincent 
Jönsson/Stångenäs 
hembygdsförening.
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Det var glatt, noe som naturligvis krevde stor nøyaktighet 
med stillasene. Snø måtte skuffes. Også ute i steinbrud-
dene pågikk det tunge arbeidet. «Kilingen krever dobbelt 
så mange kilehull nå i forhold til i mildvær», ble det meldt 
fra steinfirmaet N S  Beer i Näsinge. Steinen ville ikke 
kløyve seg så rakt. Derfor kunne det bli ekstra mye som 
måtte hogges bort for hånd, og verktøyet var iskaldt å 
holde i.
 Det er interessant å tenke på at alt må gjøres sym-
metrisk når man bygger en bro. Tyngder og krefter må 
bergens hele tiden. Når hvelvene i den gamle Svine-
sundsbroen ble murt opp, foregikk også dette fra begge 
sider, skift for skift, opp til hodet der den siste slutsteinen 
ble klikket på plass og låste det hele.
 Bildene viser hvelvsteinenes kraftige dimensjoner. 
Hvilket overblikk det krevde av den som holdt i tråde-
ne! Parallelt med muringen satt ingeniører og lagde 
tegninger til de steinen som sto på tur. I dag ser vi ikke 
disse detaljene når vi kikker på broen. Vi ser kanskje åtte 
søyler og åtte hvelv med et brospenn av amert betong. 
Men hvordan kom alt dette på plass? Tenk på det.
 Vedtaket om broen kom som en hjelpende hånd til 
den hardt rammede steinindustrien i Bohuslän. Til å 
begynne med hadde det blitt presentert flere ulike bro-
konstruksjoner, alt fra fagverk av stål til støpt betong og 
hogd granitt. I Bohuslän hevet man naturligvis røsten for 
det siste. «La oss hogge stein til broen.» Og slik ble det. 
De fikk det som de ville. Svinesundsbroen ble et statlig 
arbeidsmarkedprosjekt. Hogd granitt i kombinasjon med 

betong ble det alternativet som vant fram.
 Men det var to land, og én bro. I korte trekk kan man 
slå fast at Sverige brant mest for broen, noe som fokla-
rer hvorfor hoveddelen av kostnaden kom til å falle på 
Sverige – som til gjengjeld fikk hoveddelen av jobbmulig-
hetene.
 Steinindustrien nærmest broen – i Hogdal, Näsinge 
och Skee/Krokstrand – jobbet derfor for å få bestillinge-
ne til seg. «Nå er det vår tur i Norra Bohuslän”, sa man, 
og siktet til at «Mellersta», med Hunnebostrand som 
sentrum, tidligere hadde vært begunstiget av staten. Nå 
stablet  man opp antallet arbeidsløse i «Norra», og i sin 
overtalelseskampanje bød man landshøvdingen inn til 
Strömstads rådhus. I dag kan vi se at broen veksler mel-
lom grå og rosa toner. Mellersta, der granitten er rosa, 
fikk tross alt bestillinger. De også.
 Byggingen startet våren 1939. Nærmest vannet ble 
det sprengt for de såkalte anfangssøylene som skulle 
bære brospennet. Hele miljøet omkring fergeleiet ble på-
virket av virksomheten. Det er klart at sjøfarten reagerte 
når steinene kom plaskende. «Sprengningsarbeidene 
vid Svinesundsbroen vises stor uforsiktighet … Steinen 
spruter og gjør farvannet grunt samtidig som det er farlig 
for mennesker.»
 Anfangssøylene skulle ta opp enorme sidekrefter ut 
mot fjorden. Derfor ble det anlagt motvekter inne i søyle-
ne. Ellers ble alle søylene murt opp av fasadestein, som 
senere ble støpt opp bakfra med betong.
 En reportasje om Svinesundsbroen ville være 

Bilder 
Over, venstre: Bilfergen 
over Svinesund. Fotograf 
ukjent. Vi søker fotografiets 
opphav, og er takknemlig 
for opplysninger. Over, 
høyre: Fra Leif Duvsjös 
private album. Under, 
venstre: Hvelvets 
sluttsteiner settes på plass. 
Foto: Strömstads Museum. 
Fotograf ukjent.
Under, høyre: Fra Leif 
Duvsjös private album.
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ufullstendig uten en titt inn i selve broen. Vi avtalte 
et møte med Trafikverkets tilsynsmann, som hadde 
med seg eget utstyr for blant annet å kunne åpne 
en av lukene i fortauet. Bildet viser søyle nummer to 
på svensk side. Fra fortauet leder en rett stige ned i 
det rommet som dannes mellom to hvelv. Ved den 
siste store restaureringen i 2008 ble sikkerheten for 
vedlikeholdsmannskapet forbedret, blant annet med nye 
stiger og belysning.
 Da det var klart for brospennet, var oppstandelsen 
stor. Spennet skulle støpes på plass, og nå skulle for-
mene møtes på midten. Det var naturligvis stor ståhei 
på begge sidene da den siste biten dinglet i luften på vei 
opp. Broer har nok alltid fascinert mennesker nettopp 
fordi to sider møtes. Broen er selve ursymbolet for mø-
ter. Spenningen som lå i luften handlet sikkert også om 
ingeniørkunsten. Hadde de regnet riktig?
 Tilskuerne nede på strendene altså, og karene som 
skulle feste inn buen befant seg mer enn 60 meter over 
vannet. John Josefsson, født i 1916 på Björneröd, var 
en av dem som lå ytterst for å feste inn paketet. Buen 
ble vinsjet opp fra vannet. «Vi skulle klyve ut på planke-
ne», forteller han. «Jeg måtte ligge ute på stokker som 
var reist opp på den delen av brospennet som allerede 
var satt på plass og borre og bolte fast buen.» Nedenfor 
dirigerte formannen retningen: «Sverige høyere! Norge 
lavere!»
 Buen ble støpt som en tromme med mellomvegg. 
Om man huker seg ned i trommen kan man ta seg hele 

Bilde denne siden
Granittblokkene er råkilte 
med ubearbeidet overflate. 
Steinene som stikker ut 
er konsollsteiner, som bar 
råkilte med ubearbeidet 
overflate. Steinene som 
stikker ut er stillaset 
for hvelvet. Overflaten 
på hvelvets underside 
er pigget med såkalt 
spritmeisling. Foto: Karin 
Askberger.

Bilder neste side
Venstre: Inne i den store 
buen. Foto: Anders 
Jernelius. Høyre: Nede i 
søyle nummer to. Foto: 
Anders Jernelius.
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på den norske siden. En sleknting som kunne litt tysk 
hadde til og med oppsøkt den tyske vakten på broen for 
å be om hjelp til å overlevere tre høner til en slektning på 
den norske siden. ”Han skulle ha to av hønene selv, som 
betaling.”
 Da broen endelig kunne innvies, den 15. juni 1946, 
hadde det vært fred i ett år. Det var pomp og prakt på 
broen og fest ute i stuene. ”Mamma hadde bakt kake, 
og vi festet for broen hjemme hos våre slektninger.” Det 
stora samtaletemaet rundt bordet var ikke broen. Det 
skal ha vært kongelighetenes mat. Etter snorklippingen 
var det bedt på middag i Strömstad. ”Det mest pinlige, 
syntes vi, var at de kongelige ble budt på fisk! Det var jo 
hverdagskost for oss.”
 I 2006 ble den gamle Svinesundsbroen erklært som 
kulturminne av den norske og svenske staten.

Bilde denne siden
Sonia Karlsson, Gåshult. 
Foto: Margareta Lundberg.

Bilder neste side
Over: Valv. Foto: 
Strömstads museum.
Under, venstre: 
Anfangssøyler. Foto: Olof 
Lindström
Under, høyre: Møte mellom 
svensk og tysk bevoktning 
i 1941. Bildet ingikk i 
bildeinnsamlingsprosjekt 
i 1995 for Ekomuseum 
Gränsland. Originalbildet i 
privat eie.

veien opp til kronen og over til den andre siden. Buen 
virker uendelig når man må klatre opp alle trappene og 
stigene. Her smøg tyske soldater seg inn under krigen 
og satte opp vegger, for å stoppe denne perfekte flukt-
veien over til Sverige.
 At Norge skulle bli okkupert av Tyskland hadde ikke 
vært med i noen betraktninger. Aller minst hos firma-
et som fikk totalentreprisen: AB Armerad Betong. De 
hadde ingen klausuler om krig i sin avtale. Men nå ble 
det satt kjepper i hjulet. Tyskerne tok kontrollen over den 
norske delen av broen, og byggingen ble stanset opp da 
situasjonen var som mest uoversiktlig. Nå ble det dyrtid. 
Materialer forsvant. 
 En minesprengning krevde omfattende reparasjon 
av søyler som allerede var ferdige. Svinesund ble snart 
en  militær sone, med 800 mann som skulle beskytte 
Sverige – og det ble ”lånt” brosteiner til befestningene. 
Alt detta skapte både kostnadsøkninger og forsinkelser 
som til slutt havnet på Riksdagens bord. Det svenske 
folket måtte ta på seg kostnadene for det også. Den 
planlagte innvielsen av broen – som skulle skje høsten 
1941 – kom til å bli utsatt helt til 1946.
 Svinesundsbroen ble med tiden et spennende ut-
fluktsmål. Svenske soldater bevoktet på den ene siden 
av grensebommen, og tyske soldater på den andre. 
Sonia Karlsson, født 1934 på Sör Gåshult i Hogdal, 
husker hvorda familien pleide å sykle opp bakkene for å 
kikke på bygget. Størst inntrykk gjorde likevel tyskerne. 
Hun husker de lange skrittene deres utenfor posthuset 
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Karlsson intervjuet av Karin 
Askberger 2020.



Våren og sommeren 1939 ble det hogd stein til Svi-
nesundsbroen på et 20-talls steder i nordre og midtre 
Båhuslen. Fasadesten ble hogd blant annet i Skjuleröd, 
Tossene, Näsinge, Lommeland, Dammen eller Lia, Krok-
strand, Tegelstrand, Heestrand, Blomsholm, Säm, Dy-
nekilen, Hällestrand, Hunnebostrand, Bovallstrand och 
Hovenäset. Valvsten höggs i Tossene, Hälle, Dammen 
eller Lia, Hunnebostrand och Krokstrand. 
 Vil man oppspore steinbruddene, må man søke på de 
forskjellige selskapene som fikk bestillingene av Statens 
Steninköpskommitté. Et av selskapene var Skandinavis-
ka Granit, som blant annat drev steinhoggeri på Skju-
leröd ved Dynekilen. Her ble det hogget fasadestein till 
søylene. Vi har forsøkt å finne steinbruddet.
 Steinhuggeren Artur Lundberg var født i 1901 på 
gården Skjuleröd. Han var en av dem som hogg stein 
till broen. Bildet til høyre formidler følelsen når fjell skal 
flyttes, det er tatt i Hälle. Som det vises var råblokkene 
som ble skutt ut av fjellet enorme, de måtte flyttes ved 
hjelp av spett og løftekran til hoggeplassen. Der ble ste-
inen bearbeidet med steinhoggerens klassiske verktøy: 
Slegge, kile og meisel. Sønnen Göte Lundberg sier om 
sin far: ”Pappa var en beskjeden person, men jeg tror 
han kjente stolthet når han fikk hogge til broen.”

Fjellet som ble flyttet

 Göte peker ut to gode granittberg på Skjuleröd – Pig-
geberget og Blåkullen – men begge er i dag overgrodde 
og utilgjengelige. På avstand synes bare en haug med 
«steinskuler». Der ligger skjærene som ble hogd bort 
fra selve brosteinene. Skjuleröd hjelper oss likevel med 
å forstå steinens gang. Steinhoggerne hogg sin stein, 
trampet sine stier og tok sin raster i låvebygningen. En 
halsbrekkende bakke ledet ned til utlastningshavna, dit 
brødrene på gården kjørte steinen med hest. Stein ble 
deretter tatt på lekter til Svinesund med bugserbåter 
som blant annet het Carl, Balder och Tor. 

Bilde denne siden
Utdrag av Skandinaviska 
Granits regnskapsbok.

Bilder neste side
Venstre: Artur Lundberg. 
Foto: Bertil Björk. Høyre: 
Råblokk tas ut. Fra Leif 
Duvsjös private album.
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Anja Sonerud er autorisert guide. Hun arrangerer både 
lange og korte vandringer langs Iddefjorden, og brenner 
for miljøet omkring Svinesund. Det er en tydelighet her, 
understreker hun. Vi har en høy bro med en malt stripe 
for landegrensen. Fortellinger om både fred og ufred er 
samlet på ett og samme sted. 
 ”Området har en tiltrekningskraft. Det er ett tydelig 
besøksmål som både Strömstad kommune og Halden 
kommune kan løfte fram. Svinesund er en grense til et 
annet land, men likevel har vi felles historie. Mennesker 
har alltid hatt behov for kontakt med den andre siden, 
uansett ...: Man har flåtet, man har rodd, man har ropt, 
man har svømt. I både krig og fred har grensen blitt 
krysset.” 
 For noen år siden utdannet Svinesundskommiteen 
særskilte grenseguider med tyngdepunkt på begge 
lands natur, historie og kultur. Anja Sonerud er en av 
grenseguidene. Selv bor hun også i dette bergrike gren-
selandskapet. På sina vandringer pleier hun å fortelle om 
svigerfars mormor, som gikk over fjellene, fra Lomme-
land til butikken ved fergeleiet ved Gamle Svinesund, for 
å handle. Det var der hun en dag fant noe som blinket ... 
Dette funnet inngår nå i Anjas vandringer i området. Det 
gjør også fortellingene om steinhoggerne og de gamle 
steinbruddene. Variasjonsmulighetene for vandringsturis-
men er uendelige, mener hun. 

Stiene 
”To land, en fjord och to marine 
nasjonalparker! Jeg vill koble dette 
sammen. Det er unikt, og gjør intrykk på 
våre besøkende. Fra fjord til hav.” 
Anja Sonerud, grenseguide.

Bilde denne siden
Anja Sonerud guider ved 
Dragonkullen. Foto: Karin 
Björk.

Bilde neste side
Fra kulturstien som 
Ekomuseum Gränsland 
har anlagt på den svenske 
siden er det mulig 
å  nærstudere broens 
konstruksjon. Foto: Karin 
Askberger.



Iddefjorden, eller Ringdalsfjorden som er det norske 
navnet, er en såkalt terskelfjord, med cirka åtte meters 
dyp på det grunneste stedet. Vannet er salt og ferskt i 
ulike sjikt, avhengig av havtilstrømming och ferskvanns-
utløp. De tre tersklene, som ligger ut mot havet sett fra 
den gamle Svinesundsbroen, har betydning for vanngjen-
nomstrømmingen og for dyre- og plantelivet. Noe som 
vekker store forhåpninger, er at livet i fjorden har gått fra 
å ha vært dødserklært på 1960- och 70-tallet (utslipp fra 
sulfitmassefabrikk) till å bli et stadig rikere marint miljø. I 
dag er den svenske siden av fjorden omfattet av Natura 
2000, noe som innebærer beskyttelse og bevaring av det 
biologiske mangfoldet. Den norske siden er en bruksfjord 
som først og fremst tjener behovene til den kommersielle 
sjøfarten.
 Slå deg ned og betrakt fjordens liv. Fra stranden ser man 
båtlivet: Små fritidsbåter som strever i strømhvirvlene, og i 
blant store kommersielle fartøy som fyller hele sundet.
 Et par sjømil inn i fjorden, på norsk side, bedriver Nex-
ans Norway AS virksomhet. Fabrikken er en av konser-
nets større, og sysselsetter 850 personer. Hovedproduk-
tet er sjøkabel, som leveres over hele verden.
 Kristin Hessen er selskapets kommunikasjonssjef: ”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. ”
  Kabelen blir transportert på båt. Nexans kabelfartøy, 
C/S Nexans Skagerrak, laster 7000 tonn. Det er et spek-
takulært syn når så store båter skal gjennom nåløyet ved 
Svinesund, det trengs både los og buksering for å styre 
det hele. ”Vi må ha los på grunn av bunnforholdene, med 
tre terskler som stikker opp i fjorden, og taubåter foran 
og bak som sikkerhet. Losen sitter på brua på båten ved 
alle disse anledningene, og det er normalt to-tre personer 
fra Losverket om bord”, beskriver Kristin Hessen.
 I 2021 ble kabelfartøyet Nexans Aurora sjøsatt, di-
mensjonert for større dyp enn fjordens grunneste steder. 
”CLV Nexans Aurora kan ta 10 000 tonn. Hun kommer 
inn med tanke på bredde, men kommer ikke ut fullastet.”
 Det er som regel risikabelt å dykke ved Svinesund, på 
grunn av strømmen. Dykkere som likevel klarer å svøm-
me langs bunnen fra norsk til svensk side beskriver på 
www.dykarna.nu hvordan det ser ut der nede. ”Bunnen 
på stedet er hel blankskurt, og består av tomme skjell og 
store steinblokker.” Men med mikroskopisk blikk finnes 
mer enn dette.
 På terskelen lever mosdyr, havanemoner og filtrererne, 
som er typiske i strømmende vann. Det forteller Fredrik 

Pleijel, professor i marinbiologi ved Göteborgs universitet. 
Filtrerende dyr er for eksempel blåskjell, derav skjellene 
som danner rev i sundet. Blåskjell lever på plankton, og 
fungerer som vannrensere når vassdrag er overgjødslet 
og utvikler unormalt mye plankton. På kantene av terksle-
ne forekommer også o-skjell, en art som blir stadig mer 
sjelden. En bemerkelsesverdig økning av nakensnegler 
er registrert lengre inn i fjorden, ved Svartejan. Man har 
funnet så vel arter som er nye her i fjorden, som arter 
som tidligere ikke har vært navngitt. Fredik Peijel kan ikke 
vise til forskning, men en sammenheng med det rike livet 
ved tersklene kan ikke utelukkes.
 Ønsker fra norsk hold om å tilpasse farledsdypet til 
større tonnasje og det svenske Natura 2000 er motstri-
dende interesser som må avveies. Fra naturvernhold 
blir det advart om blant annet at giftige bunnmasser kan 
begynne å bevege på seg og påvikre dyrelivet. Fra et 
markedsperspektiv gjelder det utviklingsmuligheter for 
en stor arbeidsplass. På oppdrag fra det norske  Kyst-
verket er nå konsulenter i gang med å gjøre en rekke 
undersøkelser av fjorden, som skal ligge til grunn for en 
miljøkonsekvensbeskrivelse, opplyser Länsstyrelsen i 
Västra Götaland.
 Sven Swedberg, naturvårdsdirektör ved Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län:
 ”Det er klart at det fortsatt er stort behov for dialog 
mellom svensk og norsk side, for å øke forståelsen for 
både bruk og bevaring av fjorden. På svensk side ser vi 
alvorlig på inngrep som medfører skade på fjordens store 
naturverdier.”

Bilde
Påfuglmarken finnes på 
tersklene, i alle fall de 
ytre, sier Fredrik Pleijel. 
Påfuglmarken er avhengig 
av strømmende vann og 
bruker ”fjærpryden” som 
et filter som den fanger 
fine partikler med. Noen 
partikler brukes for å bygge 
rør, andre som mat. Foto: 
Fredrik Pleijel.

Fjorden
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Karl XIIs likferd over Svinesund
Ved Sundsborg ved siden av den gamle Svinesundsbro-
en er en riktig god historie gjemt i mosen. De fleste kjen-
ner til at Karl XII ble skutt i Halden, der han døde den 30. 
november 1718. Ikke like mange vet at levningene hans 
mellomlandet i Sundsborg, før likferden fortsatte mot 
Stockholm. Takket være dagbøker vet vi hvor kisten sto. 
Nøyaktig der kan man fremdeles slå seg ned og tenke 
over kongens død. Ble han skutt av fienden eller av sine 
egne? Og hva skjer når en hersker forsvinner? Kongen 
som var både hatet og beundret – ja, han framsto som 
en diktator, nest etter Gud i rang – hadde mistet taket 
om alle marionettens tråder. Hva skulle komme i stedet?  
  Harald Simonson er lokalhistoriker og tidligere guide 
ved Svinesund. Han tar oss med till den regnfulle natten 
da kisten med den døde kongen ble båret fra fergeleiet 
og opp den bratte bakken til Sundsborg. Vi slår oss ned 
på hver vår stein ved kommandantens hus, rett till høyre 
innenfor Carls Port. Ingen hus er igjen ved Sundsborg i 
dag, men det var her, akkurat her, kisten sto.
 Den sjette dagen etter det dødelige skuddet forlot 
likfølget Tistedalen, svenskenes leir utenfor Halden, med 
retning mot fergeleiet ved Svinesund (det er usikkert 
hvilken vei de tok hit). Regnet falt, og luften var rå. 
Kongen lå i en provisorisk kiste, og lokket var blitt spikret 
på allerede i Tistedalen. Det var ikke snakk om noen lit 

de parade med kongen, for målet var å komme seg til 
hovedstaden så fort som mulig med kroppen. Følget ble 
ledet av kongens elitesoldater, Kungliga Svea Livgar-
de, som så klart spekulerte på hvem som skulle bli ny 
konge. Kanskje ventet en plass i den nye regjeringen? 
Men høytidelig kjentes det nok likevel, på kongens siste 
reise.
 Kisten var dekket med et blått tøy, i mangel av svart, 
kanskje uniformskapper som i all hast var sydd sam-
men, och plassert på en kistebåre. Vi kan tenke oss 
seks mann som bar båren på skuldrene. Vi kan tenke 
oss regnet och hålka når de stridde i oppoverbakken 
til Sundsborg. Veien fra fergen, den såkalte Kungsvä-
gen, gikk rett gjennom befestningen og fortsatte videre 
sørover mot Uddevalla. Det skal ha vært et fryktelig vær 
disse dagene. Utmattede hester falt overende og døde.
 Så ble båren plassert i kommandantens hus, og 
mannskapet kunne gå til ro. 
  Sundsborg var et beskyttet befestningsområde 
som kongen hadde latt bygge foran sitt første felttog til 
Norge, to år tidligere. Kong Karl var ofte her, på samme 
vis som i Strömstad der han hadde sitt hovedkvarter. 
Kongen var ikke kresen av seg, men kunne legge seg 
og sove hvor som helst, ble det sagt. Nå som vi sitter 
sammen med Harald i den skogen som har vokst opp, 

Bilde 
Mellom husene gikk den 
gamle Kungsvägen opp til 
Sundsborg. Foto: Vincent 
Jönsson/Stångenäs 
hembygdsförening.
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må vi ta fantsien til hjelp for å forestille oss befestningen. 
Stedet er beskyttet av høye knauser med skanser og en 
flere meter bred mur. For å komme inn må man passere 
gjennom Carls Port. Ingangen var massiv med doble 
porter og en vollgrav med vindebro mellom.
 Vi fornemmer losji, kruttkjeller, den lille trekirken, 
kornmagasinet og kongskjelleren der det ble oppbevart 
salt flesk, malt og brennevin for 800 mann. Fra bakeriet 
stiger duft av nybakt brød. Man undrer seg: Hva ble det 
snakket om i leiren den kvelden kongen kom tilbake i en 
kiste? Hva slags følelser hadde de?
 Natten til den 7. desember blir kort. De fire vaktene 
omkring kongens båre ble vekket av sine tanker allerede 
ved tretiden. Det er bekmørkt ute, men langs veien er 
offiserer og underoffiserer i gang med å stille seg opp 
foran neste etappe. Ordre ble ropt ut. Hestene knegger, 
det skramler og det brøles. Andre hvisker beroligende til 
hestene sine. I alt skal 240 mann i karolinernes blågule 
uniformer og trekantede hatter stille seg opp – foruten 
12 offiserer og 17 underoffiserer. I tillegg skulle proviantv-
ogene inn i rekka, kjempemange, kanskje hundre. 
 Til slutt setter toget seg i bevegelse gjennom Carls 
Port. Først rir sjefen for livgarden, Mikael Törnflycht, 
og ved siden av ham en annen høy offiser, begge med 
svensk fane i salen. Etter dette staselige paret følger den 
såkalte paukevogna, trukket av fire hester. Med et rykk 
setter den i gang. Vogna rommer flere pauker. Pau-
keslagernes entonete jevne slag spres en skjebnetung 
stemning på flere kilometers hold. Bom. Bom. Bom. 

”Kungen är død!”. Deretter følger likvogna. Den dras av 
fire eller seks hester, kongens beste hester, ble det sagt. 
I faklenes blafrende skinn smelter det blå kledet sammen 
med den lange paraden av  livgardister og mannskap 
som følger etter.
 Det er sen kveld når toget ankommer Vettelanda 
gård, i nåværende Skee. Alle som har vandrat omkring  
Svinesund kan sette seg inn i hvor strevsom ferden må 
ha vært. Med alle høyder og stup! Mennene var utmat-
tet. De ble værende to netter før neste etappe. Den 13. 
desember ankom toget til Uddevalla. Der ble kongen 
balsamert og gjort presentabel før den siste reisen til 
Karlbergs slott i Stockholm. Ankomst: Den 27. januar.

Bilde denne siden
Harald Simonson. Foto: 
Karin Askberger.

Bilder neste side
Venstre, over: Karoliner i 
Krokstrand. Foto: Göran 
Dahlin. Under: Kistebåre. 
Foto: Karin Askberger.
Høyre: Fingeren viser 
kommandantens hus, 
stedet der Kong Karl lå 
som lik. Kart: Kulturstigen 
Ekomuseum Gränsland.

Kilder: Mikael Törnflycht 
skrev dagbok! Harald 
Simonson har gjort egen 
etterforskning om Karl XII i 
Krigsarkivet. Han har også 
studert Samuel Brings 
Karl XII-forskning. Samuel 
Bring foretok kildestudier 
av blant annet Törnflychts 
dagbøker.
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Handel ved brofestene
Den svenske siden

Det fascinerende med grensehandle er vel at man kan 
handle billig. Før var grensehandelen mer tilfeldig, men 
boder og varetelt som kunne poppe opp ett sted og 
lett flytte til et nytt, avhengig av hordan priser og valuta 
endret seg i grenselandet. Iblant har den blitt beskrevet 
som den rene «ville vesten», ettersom alt var provisorier, 
ikke minst det sanitære.
 Jaana Eriksson har alltid drevet grensehandel. I 2006 
ervervet hun og ektefellen eiendommen Skogar 1:69, 
ved det svenske brofestet, og startet Saluhallen Svine-
sund. Grensehandel er noe som gir en spesiell følelse av 
fellesskap, forteller Jaana. ”Jeg liker møtet med kunde-
ne, det er alltid veldig positivt og gir en følelse av person-
lig relasjon.”
 Saluhallen Svinesund driver restaurant och daglig-
varehandle. Normalt er 14 personer sysselsatt. Under 
pandemien er virksomheten stanset. I stedet renoverer 
man, og invester i moderne miljøteknikk. ”Alle kjøleskap 
og frysere er nye. Vi erstatter de farlige freonene med 
en mer miljøvennlig gass, et kjølemiddel som samfunnet 
forventer at alle skal ha”, sier ektefellen Kurt Eriksson. 
Kjøttavdelingen er nyinnredet, helt i rustfritt.
 Bygningen er et stykke grensehistorie i seg selv. Til 

å begynne med sto en mindre stue her, en kiosk som 
familien Ödman åpnet da broen var nyinnvidd. Senere 
er stua bygd ut av nye eiere. Først av William Hansson. 
Siden av familien Börjesson, som åpnet kafé. I midten 
av 1980-tallet ble en annenetasje lagt til, og huset fikk 
det utseendet det har i dag. ”Vi har litt etter litt revet den 
gamle stua som sto igjen inne i bygningen. Den siste 
takstolen forsvant i høst da kjøleskapene ble byttet ut”, 
sier de nåværende eierne.
 Også restauranten har fått ansiktsløftning, med lyse 
bjerkemøbler og ny bar. Gjennom årene har restauran-
ten tatt imot busslaster med turister som har spist lunsj 
og kunnet lytte til guiden Barbro  Mattsson, selv født på 
Skogar. Men det kommer også besøkere som bare vil 
bruke toalettene. Besøkstrykket ved Svinesundsbroen 
krever en bedre toalettløsning, mener Kurt.
 ”Her er verdens største toalett som Gud har skapt”, 
sier han, og peker mot skogen under broen. I fjor 
investerte Saluhallen i et nytt miljøvennlig renseanlegg. 
Det er dimensjonert for mer enn det dobbelte behovet. 
”Vår tanke er at systemet skal holde også for offentlige 
toaletter.”
 

Den norske siden

”Norge har verdens beste soft-is”, står det i en face- 
bookgruppe som hyller Gamle Svinesund. Vi kan 
dessverre ikke kjøpe en is for å teste når dette skrives, 
for det råder en pandemi og grensen er stengt. Men det 
er ikke bare det …
 Svinesundsterrassen, det gamle høydepunktet for 
besøkere som ville drikke kaffe og spise is, er stengt. 
Halden Arbeiderblad har fulgt utviklingen fra da eien-
dommen ble overtatt av de nåværende eierne Asbjørn 
Aakvaag och Rana S Aslam. I 2013 uttalte de nye eierne 
seg til avisa: ”Vi skal prøve å gjenskape det gamle og 
ivareta det historiske suset”. Det var deres framtidspla-
ner den gang. Siden da har vertskap kommet og gått. 
Når dette skrives, har det ikke latt seg gjøre å komme i 
kontakt med eiendomsbesitterne. Vi vet altså ingenting 
om framtidige planer.
 Opplyst er det derimot på den andre siden av veien. 
Den store eiendommen der leies av Nautiluz Creation 
AS. Virksomheten sysselsetter to personer. Hoved-
produktet er bilstereo, som både selges og monteres. 
”Grensen har ingen betydning for oss”, sier Michael 
Peter, som driver forretningen. Prisnivået på bilstereo 
er nå omtrent det samme som i Sverige, forklarer han. 

Kundekretsen er i hovedsak nordmenn, men TV-boden 
på den svenske siden er drahjelp. Michael Peter håper å 
kunne kjøpe eiendommen, ettersom eieren har lagt bort 
et planlagt motellprosjekt.
 Nå går vi over veien igjen. Husker dere den gamle tu-
ristinformasjonen som lå her? Bygningen vi ser nå er ny, 
etter at den gamle brant ned. Fra 2014 har eieren hett 
KF Entreprenör AS, et konsern med hovedsete i Oslo. I 
Svinesund er 20 personer stasjonert. De arbeider med 
byggentreprenørvirksomhet i Østfold. Lokalene brukes 
som verktøysdepot og kontor.



Bilder foregående sider
Venstre: Jaana Eriksson 
ved Saluhallen Sviensund. 
Foto: Karin Askberger. 
Høyre, over: Pressbilde 
Diplom-is. Under, 
pressbilde Nautiluz 
Creation AS.

Bilder neste side
Norske votter. Foto: Karin 
Askberger.

Det som er felles

På 1990-tallet ble et felles turistsenter åpnet ved det 
norske brofestet. Der fikk turistene et tydelig og livlig 
sted for rast og informasjon. Men i forbindelse med 
omleggingen til den nye broen, i 2005, forsvant trafikk-
strømmen, og senteret stengte og flyttet til den nye E6. 
Da den nye Svinesundsbroe ble innviet i 2005 flyttet tu-
ristinformasjonen till Svinesundsparken. La oss derfor ta 
et siste farvel med den tiden da det fremdeles var nerve 
og virksomhet ved den gamle broen.
 I 1994 fick Christina Westheden, Strömstad, en 
samtale fra länshemslöjdskonsulenten i Båhuslen. ”Vi vil 
gjerne ha deg til turistsenteret Sveno E6 ved Svinesund. 
Du som er utdannet innenfor husflid og håndverk er rett 
person til å utvikle virksomheten.” Sveno E6 ble da dre-
vet som et grensesamarbeid i stiftelseform. Her fikk til og 
med Grensekomiteen, Svinesundskomiteens forgjenger, 
plass til å holde sine møter. Det var en tro på det som 
var felles.
 Christina takket ja, og knyttet til seg kvalitetshusflid 
fra begge sider. Kolkken 8.30 åpnet butikken, og fra 
da var det en jevn strøm av turister og busser fram til 
kvelden. Strikkede vanter gikk som varmt hvetebrød, 
parallelt med tradisjonelle suvenirer, forteller hun. I tillegg 
til direkteinformasjon om besøksmål og overnatting ble 
det leid ut plakatplass til besøksnæringen i Danmark, 

Sverige og Norge.
I 1999 tok Halden kommune over ansvaret – og har det 
fremdeles – navnet ble endret til Svinesund Infocenter. 
Christina Westheden er stolt av forretningsutviklingen. ”Vi 
lyktes med å få taxfree. En buss med kinesere som had-
de handlet taxfree omkring i Norge kunne komme inn till 
oss og få tillbake momsen på altsammen før de reiste 
over grensen.” Store pengesummer ble håndtert, men 
det var en bank i samme hus som også hadde veks-
lingskontor. En annen attraksjon var poststempelet. Info-
senteret hadde eget poststempel og rabatt på frimerker 
hos Posten. Det lokket mange filatelister og turister til å 
kjøpe frimerker og poste kort i den røde kassen utenfor, 
husker Christina Westheden.
 ”Ja, det var et bærekraftig konsept!”
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Grensesamarbeid
Etter den andre verdenskrigen ble den nordiske 
samarbeidet forsterket for å forene Norden. I 1952 fikk 
nordiske statsborgare rett til å reise innen Norden uten 
pass. I 1958 ble grensekontrollene avskaffet. I 2001 
sluttet de nordiske landene seg til Schengen-området. 
Store deler av det nordiske grensekontrollsamarbeidet ble 
erstattet av det europeiske grensekontrollsamarbeidet. 
Kilde: Föreningen Norden



Fergestedet Gamle Svinesund

To brobyggere balanserer på det øverste stillaset på Svi-
nesundsbroen. Akkurat nå befinner de seg høyt over det 
gamle fergeleiet. Det kiler i magen. Nede på den norske 
siden synes den gamle hvite bygningen, Gamle Svine-
sund, med sin spektakulære søylegang ut mot vannet. 
Dette prektige huset var et levende knutepunkt for ferge, 
toll og post i flere hundre år, fram til trafikken ble lagt om 
til den nye broen. Huset har også vært kalt Postgården 
og Søylegården.
 På bildet synes også en stor låve. Den falt sammen på 
1960-tallet og ble revet. Bygningen til venstre eksisterer 
heller ikke i dag, men i den bortre enden var det i sin 
tid et postkontor, og i den motsatte delen et båtbyg-
geri. Opp gjennom berget slingrer den tungt forserbare 
bakken seg, der den gamle postruten gikk videre mot 
Christiania. Vi ser et sted som stort sett var ubebygd 
fram til Båhuslen ble svensk. Det var trangt oppunder 
berget. I stedet lå fergeleiet på sydsiden av sundet.
 Dette ble det endring på i 1658. Da riksgrensen ble 
flyttet opp til Svinesund og skar en linje mellom Norge 
og Sverige, ble det etablert fergestasjoner på begge si-
der – framfor alt begynte en bebyggelse å vokse opp på 
nordsiden. Det er herfra vi kan følge tilblivelsen av Gamle 
Svinesund. Huset har gått fra å ha vært en liten enkel 

stue satt opp i 1724, på restene av det første nedbrente 
fergestedet, og fram til den imponerende empirebyg-
ningen vi ser i dag.
 Ringdalsfjorden, det norske navnet på Idefjorden, tok 
nordmennene med seg, til tross for at gården Ringdalen 
havnet i Sverige.
 I tjenesten som fergekar inngikk også postmesteriet; 
en virksomhet som utviklet seg til et betydelig ansvar. Fra 
gammelt av gikk postruten Christiania-København forbi 
her, og i 1839 ble det innredet et postkontor i fergegår-
den; det vet vi. Sundet ble i stadig større grad et nøk-
kelhull der intet som passerte unngikk tjenestemannens 
blikk. Når postsekkene ankom Svinesund medfulgte et 
såkalt postpass, med en liste over alle forsendelsene. Vi 
kan se for oss hvordan alt ble lagt opp på et bord foran 
postmesteren og huket av på listen. Var det noe som 
manglet? Postføreren hadde en risikofylt jobb. De skulle 
ferdes på smale stier og iblant gjennom vide ødemarker. 
De skulle beskytte postsekken både mot landeveisrøve-
re og mot eventuelt innsmuglede gratisbrev. Et par gan-
ger i uken kom posten til Svinesund, signalet fra post-
hornet lød langt oppe i bakken. ”Posten er i ankomst!”
 Den store forvandlingens tid for Gamle Svinesund kom 
med slekten Møller, som startet en hundreårig epoke 

Bilder
Over: Brobygger. Foto: 
Privat. Under: Utsikt fra det 
svenske fergeleiet. Foto: 
Ekomuseum Gränsland.

ved Svinesund. I februar 1810 tiltrådte Ole Eriksen Møller 
embetet som postmester og fergekar. Det var i familien 
Møllers tid Gamle Svinesund fikk sitt særegne utseende. 
Her har vi utviklingen: I 1830 ble huset forhøyet med en 
etasje, og gavlen mot sjøen fikk de første åtte søylene. I 
1850 ble en vinkel bygget til mot øst, og fasaden fikk yt-
terligere åtte søyler. Husets framside med de 16 søylene 
ble malt hvite. Baksiden fikk den billigere røde fargen.
 Den skyggende arkaden er som hentet fra et torg i 
antikken. Eller en møllersk drøm? Se på søylene! De er 
utført i tre, og er både avsmalnende og svakt utbulende. 
Søyler var på moten. Stilen kalles empire, på svensk Karl 
Johan-stil, og er en overgang fra den mer ornamenterte 
nyklassisismen til en renere stil.
 Gamle Svinesund var et veikryss for både folk og fe. 
Alle måtte i robåten. Som en parentes kan det nevnes 
at Kong Karl XIV Johan, som har gitt navn til stilen, selv 
pleide å ta veien over sundet. Blant annet vet vi at han 
passerte i år 1820. På vei hjem til Christiania overnattet 
han da på Skogar, den svenske fergekarens gård. Det 
var slik man gjorde når det ikke fantes noe gjestgiveri. 
Som takk for mat og losji ble det overlevert en sølvkan-
ne. Siden fulgte kannen og fortellingen om den store 
hendelsen gården. Barbro Mattsson – som er kjent som 
blomsterpiken som overrakte blomster til kronprinsessen 
ved innvielsen av broen – er født på Skogar. Det er hun 
som eksklusivt for denne jubileumsskriften har fått foto-
grafert den sagnomsuste kannen. ”Vi har alltid kalt den 
kongekannen», sier hun. ”Farmor og farfar fikk overta 
kannen da de overtok gården.»
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Med utbyggingen av jernbanen fulgte en hurtigere 
reisemåte for posten. I 1871 ble dermed poststasjonen 
Svinesund stengt, og i 1884 opphørte all postbefordring 
via sundet. Fergelinjen drives videre, men da den siste 
postmesteren Møller gikk ut av tiden i 1910 ble Gamle 
Svinesund overlatt til en ukjent framtid. Bygningen som 
var et resultat av postvesenets generøse provisjoner lot 
seg ikke lenger underholde. Hva skulle skje med denne 
kulturskatten – huset hadde vært et av Norges største 
postkontorer. I 1923 griper den norske Riksantikvaren 
inn. Huset ble fredet, som en av Norges vakreste empi-
rebygninger.
 Den nasjonale beskyttelsen ble en livline. Men den 
virkelige nedtellingen tok til da broen sto ferdig og årene 
ble lagt bort for godt. På midten av 1960-tallet flytter de 
siste beboerne ut, og forfallet setter inn for alvor. Den 
store låven raser sammen. Hovedbygningens tak begyn-
ner å lekke, glassruter blir knust. Grunnmuren er på glid. 
I siste øyeblikk, i 1968, dannes en gruppe av enkeltper-
soner og Fortidsminneforeningen, som kjøper gården 
under navnet AS Svinesund. Et heroisk bevaringsarbeid 
starter, med stor idealistisk innsats og med støtte fra 
stedets banker.
 Gamle Svinesund har byttet eier to ganger etter dette. 
I 1981 kjøper Karin Skovborg eiendommen og flytter inn 
sammen med ektefellen Mogens Skovborg. De fortsetter 
å restaurere huset forsiktig, og kompletterer forsvunnet 
innredning. Fra år 2000 har eieren hett Bjørn Skjærvik. 
Sommeren 2019 åpnet han fergegården for den norske 
Fortidsminneforeningens 175-årsfest.

Bilde denne siden
Kongekannen. 
Foto: Privat.

Bilder neste side
Venstre: Fergegården/
Fergestedet i Gamle 
Svinesund. Ballsalen 
har elleve meter lange 
gulvbord. Foto: Karin 
Askberger. Høyre: To 
friherrer ferges over 
sundet. Foto: Karin 
Askberger.
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Tollen

Ursymbolet for tollen ved den gamle Svinesundsbroen 
er den gulrøde bommen. Bommen med skiltet ”toll” var 
nåløyet om man ville slippe inn eller ut. Prosedyren var 
ganske tidkrevende for en vanlig privatperson som ville 
passere grensen. Først stå i kø til tollekspedisjonen for 
å deklarere varer og medpassasjerer, deretter vente på 
passérseddelen og så til slutt klatre inn i bilen og fortset-
te fram til bommen. Der står en tolltjenestemann som 
titter inn i bilen og kontrollerer passérseddelen igjen, 
gjør honnør og åpner bommen. Men det var ikke ferdig 
med det. Det var en bom på den andre siden også.
 Ved innvielsen av Svinesundsbroen ble det uttrykt 
store forhåpninger om en mer åpen grense mellom Nor-
ge og Sverige – krigens hermetiske lukking var i friskt 
minne – men det skulle vare til slutten av 1950-tallet før 
bommene var borte. Da først var pass- og grensekon-
trollen avviklet. Enda smidigere ble det med loven om 
grensetollsamarbeid, som trådte i kraft første januar 
1960. Da fikk tjenestemennene myndighet til å utføre 
kontroller for hverandre. Nå kunne norsk toll represen-
tere svensk lov og svensk toll norsk. Grensetollsamar-
beidet vakte stor oppmerksomhet i verden – det myket 
opp grensen – blant annet var det studiebesøk fra Kina 
och Kasakhstan, der noe lignende var aktuelt. Ytterli-

gere effektivisering ved grenseovergangen kom till slutt 
med det såkalte forbikjøringssystemet i 1986. Trafikken 
trengte nå bare å stanse på den ene siden for å fortolle 
varer.
 Når dette skrives, i mars 2021, er bommene ima-
ginært tilbake igjen. Koronapandemien har pågått i ett 
år. Norge og Sverige har innført kraftige begrensninger 
for persontrafikken, i den hensikt å stoppe smittespred-
ningen. Gule politivester gjør nå stopptegn til alle, den 
nordgående trafikken på den norske siden og den 
sydgående trafikken på den svenske siden. Statsbor-
gerskap? Ærend? Negativ covid-test? Bildet er radikalt 
forandret. En tolltjenestemann sier at det ikke har vært 
politi her siden passkontrollens tid. ”Grensen har ikke 
vært så stengt siden andre verdenskrig.”
 Tolltilstedeværelse er et begrep å reflektere over. Det 
året broen ble innviet, var det 24 tollstasjoner og gren-
seposter langs begge sider av Iddefjorden. Der bodde 
tolleren, eller grenserytteren, som man sa, med sin fami-
lie. ”Da var det tolltilstedeværelse på nesten hver eneste 
badestrand”, fortsetter tolltjenestemannen, ”i dag finnes 
bare Svinesund.” Tollen registrerte hver eneste bevegel-
se  langs grensen. Hovedoppgaven var jo å innhente toll 
til staten og ligge ett skritt foran eventuelle smuglere.
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Den som har vandret kyststien fra Svinesund og opp-
levd det ulendte og kuperte terrenget kan forestille seg 
hvordan grenserytterne hadde det før. Her hadde de 
egne strekninger å bevokte, opp og ned på land eller 
med båt på fjorden. Også kunngjøringer til tollpersonalet 
måtte ferdes på samme måte.
 Den 8. august 1914 utgår en befaling fra Tullstyrel-
sen og Kungl Majt angående nye grenserestriksjoner 
– dokumentet finnes i Ivan Hanssons arkiv. Den første 
verdenskrigen har brutt ut. Grensen skal nå holdes 
stengt for tyske og russiske undersåtter som ikke har 
særskilt tillatelse. Formidlingen startet ved Saltbackens 
tullstation, ytterst i Iddefjorden, den 8. august kl. 10.30 
om kvelden, der den ble mottatt av B T Hansson og 
A T Jonasson. Den ble så sendt videre til Svinesunds 
grensestasjon, der den ble mottatt kl. 11.30 på kvelden 
av K Oscar Rimqvist. Herfra kan man følge sirkulærets 
forflytning videre til Ringdalsstrand, Svartejan, Långnäs, 
Hälle, Hällebogen, Hällesmörk, Pilegården, Krokstrand 
og Sandviken, der formidlingen ble mottat nestfølgende 
dag kl. 6.30 om morgenen av K V Andersson.
 Til og med de firbente måtte ha pass, i alle fall om 
man var hest: ”Till bevis meddelas att i Oktober månad 
detta år utförde N S Beer från sin egendom Kroken till 

Bilde
5 mars 2021.”Innlånt” politi 
fra hele landet kontrollerer 
den stengte grensen. Foto: 
Karin Askberger.



sin egendom Hov i Norge, 2 hästar hjemte arbetsvagnar 
och seldon som skall åter införas öfver gränspostering-
en å Hofvedalen. Till kännetecken på Hästarne medde-
las att en är svart med hvit bläs, en röd med hvit bläs. /
Gränsposteringen Krokstrand den 10 December. 08. K 
A Bongberg, Gränsridare”
 Stig Simonsson er pensjonert tolltjenestemann. Vi 
treffes tilfeldig ved Saltbacken. Det viser seg at den lille 
røde stuen ved vendeplanet er den gamle tollboden, 
der sirkulæret om tyskere og russere først ble mottatt. 
Stig begynte som tollaspirant i 1970, på tollkammeret 
i Strömstad. Som så mange andre tollere gikk han i 
sin fars, tolltjenestemannen Paul Simonssons, fotspor. 
I Strömstad måtte Stig håndtere den tidens smugler-
gods: Mel, margarin og sukker. Hit ble nemlig tollens 
beslaglagte varer kjørt, for forvaring i det såkalte pakk-
huset, til de ble solgt på auksjon.
 – Da var det fullt av folk på torget, som ropte inn 
varene.
 Etter fem år begynte Stig ved Svinesund, der han selv 
ble den som skulle kontrollere at veskenes innhold holdt 
seg innenfor de tillatte grenser. Det er et uttrykk som 
sier at en toller må ha tre øyne: To å se med, og ett å 
overse med. I løpet av vårt korte møte får jeg en følelse 
av at Stig har et godt tredje øye.
 – Man tok ikke smøret om det bare var litt for mye.
 Det er mange fortellingen om tollere. En handler om 
den lille gutten som pleide å gå over isen fra Hälle med 
en pose sukker under jakken. Det var naturligvis ikke 
tillatt, sukkeret var til noen damer i et bakeri i Halden. 

Bilder neste side 
Venstre: Tollerlue funnet i 
grenserytter Bongbergs 
uthus, Krokstrand. Foto: 
P-Å Forsvall. Høyre: Stig 
Simonsson, pensjonert 
toller, ved Saltbackens 
gamle tollbod. Foto: 
Karin Askberger. Under: 
Hestepass, Ivan Hanssons 
arkiv.

Bilde neste side 
Grensegjenger. Foto:  
Mathieu Thibaut.

Foto bakside
Vincent Jönsson /
Stångenäs 
hembygdsförening.
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En gang mistet han posen på isen. Den sprakk, og alt 
sukkeret rant ut. En norsk toller som observerte hendel-
sen skyndte seg da ned til gutten. Han hjalp til med å 
få opp sukkeret, og gutten kunne gå videre til damene 
som kunne fortsette å bake kaker til haldenserne.
 - Ja. Etter krigen var Norge et fattig land, og sukker 
fantes knapt å få tak i. Jeg har forståelse for det, sier 
Stig. Folk kan gjøre hva som helst for å få tak i sukker 
– og det vet den norske regjeringen, som har lagt skatt 
på nettopp sukker.
 Tollsamarbeidet kommer Stig også inn på. Tollerne 
på begge sider kjente hverandre godt, det var som en 
felles arbeidsplass. Han ser glad ut når han forteller om 
at de hadde fester sammen og spilte fotball, de hadde 
jo bare noen hundre meter til hverandre. Da den nye 
broen ble åpnet, opphørte fellesskapsfølelsen, det ble 
mye lengre mellom stasjonene. 
 Stig Simonsson er indignert over dagens grensesten-
gning. Hans kone er norsk, og han selv er halvt norsk, 
nå får de ikke treffe sine norske slektninger og venner. 
Det kjennes feil, sier han at tre tusen lastebilsjåfører fra 
hele verden får passere per døgn, men ikke familiemed-
lemmer i det nærmeste grenselandet. Stig veier den 
stengte grensene mot tiden.
 – Man lever ikke så lenge. Det er en viktig tid som 
forsvinner.



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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