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Nostalgier rammer allerede  
inden broen nås. 
Volvo 544. 

Et kig mod Sverige ... 
… og mod Norge 



Svinesund 

Midt broen er grænsen mellem  
Sverige og Norge. 

Sådan ser Svinesund Terrassen ud i dag. 
Da den gamle Svinesundbro var eneste passage af fjorden, var her masser af biler og 
hundredvis af mennesker. 



Svinesund 

Den nu "gamle Svinesundbro" bliver fredet som kulturminde 
 
Broen over Svinesund, der forbinder Norge og Sverige og har været et markant holdepunkt for lan-
devejstrafikken ad E6 mellem de to lande, bliver nu fredet som kulturminde. 
Det sker, efter at broen er blevet afløst af en ny motorvejsbro, som har gjort det betydeligt lettere 
at komme frem og tilbage mellem to af de betydende byer i Skandinavien - Oslo og Göteborg. 
 
Svensk og norsk enighed 
Det er første gang norske og svenske myndigheder - Rigsantikvarerne i Norge og Sverige har sammen 
fredet broen - er gået sammen om at frede et kulturminde. 
Svinesund betegnes som et knudepunkt for handel og samfærdsel mellem Norge og Sverige, og den 
gamle bro symboliserer samhandel, samfærdsel og kontakt mellem de to lande. 
Formålet med fredningen er at sikre broen som et symbol på forbindelsen mellem Norge og Sverige 
på mange planer. Den repræsenterer store historiske værdier, både arkitektoniske og teknologiske. 
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Rigsantikvarerne lægger også vægt på at sikre og bevare et udvalgt vejanlæg og 
bygninger, som viser den historiske udvikling af vejnettet. De traditionelle side-
spænd på broen repræsenterer et formsprog med rødder tilbage til de romerske  
viadukter.  
Den gamle Svinesundbro blev indviet 15 juni 1946 og lagde således ryg til den stadigt 
stigende trafik i knap 60 år. 

Den gamle bro i det fjerne set fra den nye motorvejsbro. 
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Dramatisk historie 
 
Broens byggehistorie er dramatisk. Arbejderne blev påbegyndt i 1939 efter for-
handlinger mellem Sverige og Norge. Broen skulle erstatte den gamle færgeforbin-
delsen.  
På svensk side stod pillerne og sideviadukterne færdigbyggede, og forberedelserne 
til bygning af den store betonbue over fjorden var i gang, da Tyskland invaderede 
Norge. 
 
Byggeriet blev standset af forklarlige årsager. Situationen ved fjorden var meget 
spændt et par uger og en svensk militær trop lå i stilling i terrænet rundt om bygge-
pladsen. 
 
Arbejdet blev imidlertid genoptaget og der forelå planer om at broen skulle være 
klar for trafik i 1942.  
En kraftig eksplosion den 7. juli 1942 forurettede skader på dele af de færdige bro-
buer, uden at det nogen side er blevet opklaret, om det var en ulykke eller sabotage. 

Den nye motorvejsbro 

Arbejdet blev indstillet og først genopta-
get efter krigen. Broen blev færdig og of-
ficielt åbnet 15. juni 1946 med daværende 
kong Haakon og kronprins Gustav Adolf til 
stede. 

Den gamle toldstation og færgeleje. 
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Over natten måtte Medel-Svensson pludseligt køre i højre side af vejen, som de 
næst sidste i Norden. Skønt pludseligt nok er lidt af en overdrivelse; i over 40 år 
havde svenskerne snakket, undersøgt og planlagt overgang fra venstre til højrekør-
sel. De første undersøgelser startede allerede i 1927, og den endelige beslutningen 
blev taget i 1963, fire år før gennemføringen. 
 
 

Rock-Boris 
 
Men nu var dagen kommet – 3. september 1967 klokken 05.00. Aviserne havde i flere 
uger været fyldte med råd og tips, og hele nationen var pakket ind ireklameplakater 
om den forestående begivenhed. Der gik heller ikke en dag uden at svensk radio og 
TV havde indslag om H-dagen, som svenskerne sagde. Og Rock-Boris havde for 
længst sunget sig hæs med slageren «Håll dig till höger, Svensson». En landeplage 
som hurtig forsvandt efter 3. september, men som blev et begreb. 

Der har vært meget kø over Svinesund-broen i årenes løb, ikke 
mindst de år da købelystne nordmænd måtte skifte kørebane på 
den svenske siden af broen. 
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Over 82,9 procent havde nemlig stemt nej til højrekørsel ved en folkeafstemning nogle år tidligere. 
Ikke bare var det «besværligt» at køre i den anden siden af vejen, kostbart var det også. Efter da-
gens pengeværdi snakker vi om en regning på lidt i underkant af fire milliarder svenske kroner. Blandt 
andet blev i nærheden af 8000 busser totalt ubrugelige over natten – dørene var på den forkerte 
side. 
 
Mange var også skeptiske fordi det gik ud over tegnebogen, i og med at deres biler pludseligt tabte 
meget i værdi. Brugte biler med rattet i højre side var ikke særlig attraktive efter 3. september. 
 
 
Kampagner måtte til for at sikre både bilister og fodgængere. 
 
Folket sagde nej. Én ting var at det var uvant for svenskerne at køre, cykle eller gå «på feil side» af 
veje og gader. For ikke at snakke om hvor besværligt det var at køre i modsat retning i rundkørsler-
ne, og at skifte gear med højre hånd. Men mange rasede også fordi det hele var et politisk 
«overgreb», stik i strid med folkets vilje. 
 
Fodgængere 
 
Det var fodgængerne myndighederne var mest bekymrede for. De skulle nu til at se til venstre før de 
krydsede gaden. For at gøre gennemføringen trykkere, blev flere tusinde politifolk og frivillige place-
ret ved fodgængerovergangene de første dage. 
 
Selv om det var lidt kaotisk i gaderne denne søndag morgen, hævder svenskerne at det hele gik rime-
ligt godt. Den første ulykken som skyldtes højrekørsel, skete næsten 12 timer efter bilisterne fik 
vejkanten og fortovet på højre side af bilen. 
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Svenskerne gik over til højrekørsel i 1967 og hævder overgangen gik smertefrit. Det virker vel ikke 
helt sådan på dette billede fra Stockholm.  
Svenskerne var de næst sidste i Norden som indførte højrekørsel. Island gjorde det samme året ef-
ter. PS: Betegnelsen Medel-Svensson blev indført af programleder Lennart Hyland i det meget popu-
lære radioprogrammet «Karusellen» i 1951, og bruges fortsat i omtalen af gennemsnitssvenskeren. 
Akkurat som man i Norge bruger betegnelse «Ola Nordmann» om gennemsnitsnordmanden.  
 
Fire land i Europa kører i «den forkerte side» 
 
Storbritannien, Japan, Syd-Afrika, Australia og Indien er blandt de vel 70 landene som har venstre-
kørsel. Her bor ca. en tredjedel af verdens befolkning. 
For 80 år siden var der venstrekørsel i en række europæiske lande. Russere, portugisere, østrigere, 
ungarere, svenskere og islænding var blandt dem som i bilens barndom kørte i venstre side. Der er 
fortsat fire europæiske land som har venstrekørsel:  
 
Storbritannien, Irland, Cypern og Malta. Landene har haft forskellige motiver for at indføre højre— 
eller venstrekørsel. På Samoa-øerne var der oprindelig højrekørsel. Venstrekørsel blev indført for 
bare fem år siden. Grunden til dette var at myndighederne ønskede at bidrage til at det blev mere 
attraktivt at importere brugte biler fra Australia og New Zealand, hvor bilerne har rattet i højre 
side. 
 
Det er ikke bare på vejene at det store flertal kører i højre side. Flyene holder til højre både i luften 
og på jorden. Det samme gælder søfarten, med visse undtagelser i enkelte floder og elve. 
 
Når det gælder tog, er det mere almindeligt med venstrekørsel. Den svenske jernbane har for eksem-
pel beholdt venstrekørsel. Det samme gælder også togene i blandt andet Italien, Spanien, Frankrig og 
Storbritannien. 
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