Miljö 13 Svinesund
Mitt i Ringdalsfjorden, vid fjordens smalaste punkt mellan Sponviken och Halden, och
omgivet av branta bergssidor, ligger Svinesund, en av de viktigare gränsövergångarna
mellan Norge och Sverige. Den stora mängden biltrafik på E6 ger den kanske större
betydelse idag än längre tillbaka, men inte desto mindre rymmer den många olika
minnesmärken från skilda historiska skeenden.
Mest anmärkningsvärd är naturligtvis Svinesundsbron, med sina mäktiga sten- och
betongvalv. På norska sidan ligger Søylegården med sin vita träfasad, och på svenska
sidan ligger en klunga hus, varav flera har anknytning just till det tidigare färjeläget.
Hur gammalt överfartsstället egentligen är går inte att veta säkert, men det är inte
otroligt att det har medeltida och förhistoriska anor. Det nämns hos Snorre Sturlasson,
som skrev sina sagor på 1200-talet. Oslobiskopen Jens Nilssøn passerade här när han
under 1590-talet gjorde visitationsresor i Oslo stift. Fast placerad färjkarl skall ha funnits
sedan 1500-talet.
Med undantag av två kortare episoder med flottbro 1711 och 1716, har de resande blivit
färjade över sundet, fram till öppnandet av den nuvarande bron den 15 juni 1946.
Svinesundsbron av idag påbörjades 1938, men försenades på grund av kriget och
invigdes 1946. Den magnifika formen är till viss del resultatet av dåtidens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige. Det stora spannet är gjutet i armerad
betong, medan tillfartsramperna bärs upp av mäktiga granitvalvbågar, med sten huggen
av Bohusläns stenhuggare.
Bron ersatte som sagt färjetrafiken, som bestått av bogserade pråmar. Färjelägesmiljön
finns dock kvar. På svenska sidan finns både båthus, tullstation och påkörningsramp, och
lite högre upp i backen ligger ännu gästgiveriets byggnad kvar.
Uppe i bergen på bägge sidor om E6 finns flera rester av gamla igenrasade skansar,
lämningar efter Karl XII:s planer på en permanent befästning här: Sundsborg. Under
fälttågen mot Norge 1716-18 anlades befästningar ovanför Svinesund på både norsk och
svensk sida. Efter det snöpliga krigsslutet övergavs dock befästningarna, och något
Sundsborg kom aldrig till stånd. Där finns också skansanläggningar från andra
världskriget.
Motiv: Detta är en gränsmiljö med stor kommunikations- och krigshistorisk betydelse.
Färjeläge, bro och befästnings-anläggningar speglar gränsöverfart och politisk oro under
en mycket lång tidsperiod.
Innehåll: Bron, skansanläggningar från 1700-talet, f d färjeläge med båthus och stensatt
ramp, minnesinskriptioner. I området ingår finns också en del välbevarad
bostadsbebyggelse, från 1800- och 1900-talet, utmed den äldre vägsträckningen till
färjeläget. Denna bebyggelse är i sig inte motivet till denna kulturmiljö, men den är ändå
viktig för den rätta upplevelsen av miljön.
Kulturmiljömål: Det äldre färjeläget med omgivande äldre bebyggelse bör vara bevarade.
Den nuvarande Svinesundsbrons kulturhistoriska kvalitéer tas tillvara i planeringen av
området. Kulturmiljön som helhet bör vara tillgängliggjord för allmänheten, såväl genom
information som att det på något sätt är möjligt att vandra runt i området.

Tillgänglighet, information, vård: Vid färjeläget finns informationsskyltar.
Åtgärdsbehov/Rekommendationer: För den äldre bebyggelsen saknas säkerställande
enligt PBL. Platsen bör utvecklas som kulturhistoriskt besöksmål.
Nuvarande skydd: Område av riksintresse för kulturmiljövården.
Att läsa mera:
• Danielsson & Johansson: Svinesund

