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• Projektet Gränsens kulturmöten på 1990-talet ledde till antologin Gränsmöten utgiven i 
Strömstad 1999. Livliga gränskontakter i form av arbetsvandringar, sociala kontakter, 
gränsäktenskap osv under unionstiden. Även boken om alkoholkontakter över den norsk-svenska 
riksgränsen 2019 hör till detta projektområde

• Konfrontationer 
• Inför unionsupplösningen 1905 var kontakterna goda i detta gränsområde. 
• Efter 1905 upphörde arbetsinvandring och svenskar som flyttat till Norge hade problem där
• Smuggling av alkohol till Norge med Strömstad som centrum under norska spritförbudet 1916-

1927
• Under nazistockupationen av Norge 1940-1945 var gränsen helt stängd. Många norrmän flydde i 

hemlighet över gränsen i Strömstadsområdet.
• Pandemiantologin som Strömstad akademi gav ut i april 2021 startade sitt arbete i april 2020.
• Den Covid19 studie som jag presenterar idag avser Strömstad och Tanums kommuner med 

betoning på den stängda och emellanåt öppnade norska riksgränsen. Sverige släppte alla 
restriktioner den 9 februari 2002 och Norge den 12 februari. Covid 19 gränsstängning kan sägas 
vara den fjärde sedan 1905.



• Huvudkälla för denna covid19 undersökning är Strömstads Tidning, 
grundad 1866. Första gången covid nämns är den 20 februari 2020 
och sista gången den 12 mars 2022. Den norska gränsen blev helt 
stängd den 17 mars 2020.
• Strömstads Tidning beaktar noga vad som rapporteras i norska 

tidningar, särskilt Halden Arbeiderblad. Smittspridningen är ofta 
olikartad på båda sidor runt riksgränsen. Inom den norska regeringen 
och hälsoväsendet har det funnits en rädsla för smitta från Sverige. 
Strömstads Tidning har i stort sett varje dag under två år skrivit om 
covid 19. Många reportage med intervjuer har gjorts.



Vad var nytt under pandemin?
• Stängd gräns. Det är något specifikt med Strömstad. Vad har regeringarna i Norge 

och Sverige gjort för lokalbefolkning på bägge sidor om gränsen? 

• Turismen är också specifik för Strömstad eftersomdet kommer så många turister över 
gränsen från Norge. Norrmän kunde inte besöka sina feriehus när gränsen var 
stängd. Protestskrivelser inlämnades till den norska regeringen. Norrmän som åkte 
över gränsen fick vid återfärden sitta i karantän i fjorton dagar och senare tio dagar i 
Norge. 

• Stängd gräns blir problem för gränshandel, norsk turism, sociala kontakter och
svensk arbetspendling. Mitt på Svinesundsbron möttes bl. a. de två bröderna
Berglund regelbundet. 

• Vad betydde det att gränsen hela tiden stängdes och öppnades i olika omfattning ? 
Det var mestadels Norge som stängde. Sverige stängde gränsen i slutet av december
2021.









Vad var nytt under pandemin?
• Färjetrafiken till Sandefjord upphörde i mars 2020. Det är ren gränstrafik

• Norsk båtturism, husvagnsturism och bilturism upphör. Det medför svårigheter för turismanläggningar i Strömstad. Strömstad satsar på att få svenskar att turista i 
stället för norrmän. 

• Distansundervisning gick i vågor Blev det negativa konsekvenser? Hur motverkades det

• Hemarbete. Hur föll det ut för olika människor?

• Ensamhet. Kunde den motverkas, t ex på äldreboenden genom utomhusmusik och möten utomhus bakom plexiglas?

• E-handel ökade

• Permitteringar och arbetslöshet. I vilken omfattning skedde det?

• Gränshandel upphörde nästan helt. Stor fördel för norska Vinmonopolet oh matbutiker.

• Svårigheter för gränspendlare till Kalnes sykehus. Tester, karantän

• Dålig stämning mellan norrmän och svenskar

• Mycket uppvaktningar hos regeringar i Sverige och Norge för att lätta på gränsrestriktionerna och att få krisstöd.

• Kulturaktiviteter stängdes. Hur kunde det ersättas genom digitala utbud? 

• Idrott stängdes. Vilka blev konsekvenserna när man bara fick träna men inte spela? 

• Kyrka Hur blev det med det digitala?

• Hjälpverksamhet. Hjälp med matpaket. Hämta matkassar utanför affärer. Bibliotek skickar hem böcker.

• Munskydd. Avstånd. Hur kontrolleras det? Bl. a. turistvärdar

• Vaccination och vaccinationsmotstånd. Hur skulle vaccin fördelas t ex inom kommunledning i Tanum. Sjukvårdspersonal får tidigt vaccin









Vad var det som gick i vågor under 
pandemin? Smittan
• Smittprocessen gick i vågor och var relaterade till årstid. 

Smittspridningen var emellanåt olika i Strömstad och på andra sidan 
gränsen.
• Strömstad jämförs med Västra Götalandsregionen. Vid vissa tillfällen 

låg Strömstad lägst i smittspridning och vid andra tillfällen bland de 
allra högsta.
• Skillnader också mellan grannkommunerna Strömstad och Tanum.
• Gränsen stängdes och öppnades vid flera tillfällen vilket också fick 

stora konsekvenser på kulturkontakter över gränsen



Vad blev kvar efter pandemin?
• Hemvändare tack vare möjlighet till distansarbete

• Först permittering och sedan nytt yrke. Se tandsköterska 26 år som tidigare jobbade i affär

• Det finns belägg för postcovid

• Antivaccinerare. Låg vaccinering bland yngre men inte äldre. Högre vaccinationsgrad i Tanum 
än i Strömstad.

• Ont om personal till restauranger t ex Backlunds i Strömstad

• Normal gränshandel vid påsk. Mycket båtar i gästhamnen vid påsk. Den stora förändringen 
har märkts vid påsk. Också skärtorsdagen tillbaka från Norge.  Även gränshandel på 17 maj i 
nationaldräkt







FASTE RUTINER: Markus og Maylis Andersen handler grillmat på Maximat på Svinesund. Foto: THOMAS ANDREASSEN / VG

Mange nordmenn dro på svenskehandel 17.mai
SVINESUND (VG) Ingen dag er for hellig for svenskehandel. Nordmenn valfarter til Sverige for billig grillmat på nasjonaldagen. Mange i finstasen.







• Reaktioner på smittan
• Hitta nya vägar eftersom det inte var någon idé att protestera. Slagord Inte ställa in utan ställa om.
• Då kom digitala sändningar inom kyrka, digitala löpningar, digitala konserter
• Utomhus aktiviteter i stället för inomhus. Inom gymnastik. Segling påverkades inte ty det är 

utomhusidrott där man inte är nära inpå varandra. Helt annorlunda med fotboll.
• Hemarbete digitalt hur gick det?
• Distansundervisning gick i vågor. Ibland hade vissa klasser distansundervisning och andra inte. 

Klasser kunde kombinera klassundervisning vissa dagar och distansundervisning andra dagar.
• hjälpverksamhet. Bibliotek skickar hem böcker. Folk erbjuder hjälp åtminstone i börja med att 

forsla hem matpaket.
• Tidningsledare: Utmärkande drag för tidningsledare är att 1) uppmaningar till hur man skall leva i 

en ny situation (hålla avstånd osv) 2) mana till besinning, motverka rykten som sprids 3) ingjuta 
positiva känslor med tanke på möjligheter för framtiden



Vad betydde stängd gräns som är specifikt för 
Strömstad?
1. Svenska gränspendlare till Kalnes stängd gräns, regelbundna testningar, karantän
2. Norska sommarhusägare kommer inte till sina hus och klagar i Norge
3. Norsk båtturism och husvagnsturism och bilturism upphör. Det medför svårigheter för 

turismanläggningar i Strömstad. En unik sak är att Strömstad är turiststad vid kusten. 
Även skärtorsdag påverkas.

4. 4 Strömstad satsar på att få svenskar att turista i stället för norrmän. Det lyckas till en 
viss del. Tanum får fler svenska turister än Strömstad. En svensk uppfattning att i 
Strömstad finns det så mycket norrmän men inte alls samma i Tanum.

5. Gränshandel i Nordby köpcenter. Inköp av kött, godsaker, alkohol. Fördel för det norska 
Vinmonopolet. Detta i sin tur medverkade till permitteringar och arbetslöshet på 
Nordby etc

6. Möten vi gränsen. Giftermål. Vid gränsen så som under andra världskriget



Vad är specifikt för Strömstad?

1. Stängd gräns vilket ledde till ingripanden från regeringarna
2. ledde till permitteringar och arbetslöshet
3. påverkade turismen eftersom Strömstad är en turistområde vid 

kusten


















