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1 Inledning 
 
Kalmarsund har sedan länge varit livligt trafikerat av båtar av alla slag. Över sundets öppna 

vatten har man fraktat allt från människor och boskap till varor och bohag. Den lämpligt 

namngivna orten Färjestaden, som ligger på den mellersta delen av Ölands västkust, var länge 

den största hamnen för båt-, och färjetrafik till fastlandet.1 En snabb titt på en karta förklarar 

varför just detta område tidigt blev centralt för sundstrafiken, här är avståndet mellan fastland 

och ö som kortast. Det kan därför ses som naturligt att det är vid just denna plats man under 

1900-talet ville skapa en fast förbindelse över Kalmarsund.  

 

Både lokalt och nationellt uppstår det ofta intresse runt olika föreslagna byggnader, och inte 

sällan intensiva argumentationer. Jag tror att de flesta, om tillfrågade, kan nämna minst en 

sådan debatt utan att behöva mycket betänketid. För mig, som är uppvuxen på Öland med 

Ölandsbron inom synhåll från närmsta badplats, blir den det naturliga valet. I skrivande stund 

har bron under sina 44 år burit biltrafikanter över Kalmarsund, enligt en beräkning år 2012 

passerar nästan 14 000 fordon bron dagligen vintertid, ett antal som ökar med nästan 10 000 

under sommarmånaderna.2 

 

Många skulle nog säga, med facit i hand, att bron har lett till en positiv utveckling, främst för 

Öland men också för Småland. Att resa över bron är en del av vardagen för många, och det är 

få som numer ifrågasätter dess existens, eller funderar på varför den ens skulle ifrågasättas. 

Men så har det inte alltid varit, från att den första motionen lades om en bro över sundet 1933 

tills den stod klar 1972 hann frågan vädras i media många gånger, och det är denna offentliga 

debatt som kommer att undersökas i denna uppsats. 

 

 

 

 

 

																																																								
1 Adolfson, Göran P. D., Kalmarsunds vita båtar: passagerarfarten under 150 år, Barometern, Kalmar, 1990, s. 
14-15. 
2 Trafikverket. Ölandsbron; risker för broavstängningar och behov av ersättningstrafik. 2012-12-06. 
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-
samhalle/krisberedskap/Infobrev%203%202013%20Krissamverkan%20Kalmar%20l%C3%A4n/%C3%96lands
bron%20risker%20f%C3%B6r%20broavst%C3%A4ngningar.pdf (hämtad 20-04-2016).	
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Ämnet för denna uppsats är inte sedan tidigare väl undersökt. Att hitta en forskningslucka har 

inte varit svårt, snarare har bristen på tidigare forskning varit det som försvårat denna 

undersökning. Jag har valt att undersöka en viktig men också relativt modern händelse i 

Ölands historia. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad de människor som levde i 

kalmarsundsområdet kände inför Ölandsbron och vad de tyckte om dess eventuella tillkomst. 

Jag kommer att göra nedslag i ett antal dagstidningar, tre av dem är lokala för området jag 

undersöker och två rikstäckande tidningar. Tidsperioden jag valt att undersöka är 1933-1982. 

Det är under denna tid man börjar motionera i riksdagen om en bro, och det är också under 

slutet av denna tidsperiod bron byggs. Jag väljer också att undersöka vad som skrivs vid 

tioårsjubileet för bron, ör att se om man då kan dra någon slutsats om vilka förväntningar som 

blev verklighet, och vilka som inte blev det.   

 

Frågeställningar 

• Vilken konkret påverkan trodde man att bron skulle komma att ha på lokalsamhället 

och dess invånare, och förändras synen på bron under tidsperioden som undersöks? 

• Hur trodde man att Ölandsbron skulle ändra regionens upplevda identitet?  
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1.3 Källmaterial och avgränsningar 
 

Det källmaterial som kommer att användas för denna undersökning är tidningsartiklar och 

insändare från olika svenska dagstidningar. Främst är det texter från tre lokaltidningar som 

kommer att användas, dessa är Ölandsbladet, Barometern och Östra Småland. Tidningarna 

valdes då deras läsarkrets främst återfinns i området runt Kalmarsund, där bron skulle komma 

att byggas. Min förväntan var att jag däri skulle kunna finna mest material att bygga min 

undersökning på. Dock är Ölandsbron inte ett byggnadsverk som bara berör människorna på 

Öland och i östra Småland. Öland har sedan sent 1800-tal varit flitigt besök av turister, främst 

från Småland och Stockholm men också från resten av Sverige och Europa. Därmed har jag 

också valt att undersöka två svenska dagstidningar med mer nationell prägel, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Min förväntan är att de två dagstidningarna kommer att 

innehålla sparsamt med material om Ölandsbron, primärt kommer jag därmed att använda 

mig av de tre lokaltidningarna. 

 

Då min undersökning sträcker sig över en lång tidsperiod har jag valt att göra nedslag vid 

olika tidpunkter.  De första utvalda tidsperioderna är januari och februari 1933, då den första 

motionen lades fram för en utredning om bron. Därefter följer januari och februari 1939, då 

nästa motion lämnas in till riksdagen. I februari 1949 kommer betänkandet på denna motion. I 

januari 1956 läggs nästa motion fram av riksdagsmannen Fritz Börjesson, och det är denna 

som leder till att ett beslut tas i november 1966 om att bron ska byggas. De första spadtagen 

tas på båda sidor av sundet runt nyår 1967-68 och bron invigs till slut den 30 september 1972. 

Jag kommer även att undersöka vad tidningarna skriver runt tioårsdagen för brons invigning, i 

september-oktober 1982 för att se vilken förändring som kan ha skett och hur tongångarna går 

efter att man levt med bron i 10 år. 

 

1.4 Presentation av källorna 
 

Tidningen Östra Småland började ges ut 1928, och den beskriver sig som en 

socialdemokratisk dagstidning, med en oberoende socialdemokratisk ledarsida. Tidningen 
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ägdes först av A-pressen (1928-1992), därefter övergick ägandet till Socialdemokratiska 

arbetarpartiet (1992-2011). Sedan 2011 ägs tidningen av Gota Media.3  

 

Kalmar Län hade en långsam industrialiseringsprocess och arbetarrörelsen fick en sen start, 

det var därmed svårt att driva en socialdemokratisk tidning i området.4 Ett antal tidningar 

startades och lades ned från 1902-1928. Östra Småland, som var en av de sista 

socialdemokratiska tidningarna som grundades i Sverige, skulle komma att bli den första 

socialdemokratiska tidning i området som lever kvar till våra dagar.5 

 

Ölandsbladet utgavs för första gången 1867. Tidningen är idag politiskt oberoende, men var 

under majoriteten av 1900-talet politiskt bunden till centerpartiet (som fram till 1957 kallades 

bondeförbundet). Sven Erik Sjöholm, som tog över tidningen 1918 ville göra den till ett organ 

för bondeförbundet. ”Tidningens huvuduppgift är att söka åstadkomma en enhetlig 

organisation för alla Ölands lantbrukare”6. 1958 ändrades den politiska signaturen till 

borgerlig.7 Tidningen fanns i familjen Sjöholms ägo till 1984, idag ägs den av Gota Media.8  

Tidningen Barometern fick sitt relativt ovanliga namn genom tidningens grundare Jon 

Engströms önskan att inte bara rapportera nyheter. Engström hade ”ambitionen att vara en 

kritisk granskare av sitt samhälle, en ’barometer’ som skulle skildra tidens skeende.”9 

Barometern började ges ut 1841 i Ryssby (som idag ingår i Kalmar kommun). Tidningen 

ägdes fram till 1947 av familjen Engström, därefter togs den över av en lokal stiftelse som 

äger tidningen än idag. Barometern har sedan tidigt 1900-tal varit politiskt bunden åt höger, 

speciellt efter bildandet av Allmänna Valmansförbundet 1904 och dess kalmaritiska 

lokalavdelning 1909. Tidningen betecknas idag som moderat.10 

 

																																																								
3 Jonsson, Sverker, Pressen i Kalmar län under 1900-talet: tidningen Östra Småland och konkurrensen, 
NORDICOM-Sverige, Göteborg, 1998 s. 61-62. Jan G Andersson. Om Östra Småland och Gota Media. 
http://kundcenter.ostrasmaland.se/om-gota-media/. (hämtad 25-04-2016). 
4 Jonsson, Pressen i Kalmar län under 1900-talet: tidningen Östra Småland och konkurrensen, s. 62. 
5 Ibid, s. 64, 136. 
6 Ibid, s. 168. 
7 Ibid, s. 169. 
8 Ölandsbladet. Om Ölandsbladet och Gota Media. http://kundcenter.olandsbladet.se/om-gota-media/ . (hämtad 
25-04-16). 
9 Barometern. Om Barometern och Gota Media. http://kundcenter.barometern.se/om-gota-media/ (hämtad 26-04-
16) 
10 Jonsson, Pressen i Kalmar län under 1900-talet: tidningen Östra Småland och konkurrensen, s. 154. 
Barometern. Om Barometern och Gota Media. http://kundcenter.barometern.se/om-gota-media/ (hämtad 26-04-
16). 
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Barometern var en av de tidningar som 2003 gick samman för att bilda Gota Media, som idag 

äger alla tre lokaltidningar som används för min undersökning. Detta ska dock inte påverka 

min undersökning, eftersom dessa sammanslagningar sker många år efter min valda 

undersökningsperiod.11 

 

Dagens Nyheter började ges ut 1864 i Stockholm, och har under 1900-talet benämnt sig själv 

som oberoende, idag oberoende liberal.12 Tidningen, vars huvudkontor ligger i Stockholm, 

blev under andra världskriget Sveriges största dagstidning.13 Svenska Dagbladet grundades 

1884, och är idag obunden moderat.14 Tidningen hade, från 1900-talets början fram till 1970-

talet starka band till högerpartierna i svenska regeringen, och tidningen fungerade under 

denna tid som ett av deras huvudorgan. Under 1970-talet bröts detta band delvis, då 

kontrollen av tidningen istället gick till en handelsorganisation som kontrollerades av SAF 

och svenskt näringsliv. Svenska Dagbladet blev därmed mer politiskt obunden, och har sedan 

dess byggt ut sin rapportering om svenskt näringsliv.15  

 

1.5 Insamling av källmaterial 
 

Lokaltidningarna finns att läsa i mikrofilmsformat, Ölandsbladet återfinns på stadsbiblioteket 

i Borgholm och Östra Småland samt Barometern på stadsbiblioteket i Kalmar. Övriga 

tidningar har jag arbetat med på Universitetsbiblioteket i Lund. Insamlingen av källmaterial 

har, av naturliga skäl på grund av mängden material, tagit tid. Rent praktiskt har jag valt att, i 

de tidsnedslag jag gör, välja ett datum för att sedan undersöka tidningarna 1-2 månader framåt 

och bakåt från detta datum. Ofta har det funnits ett specifikt datum att utgå från, till exempel 

invigningen av bron den 30 september 1972 eller då den första motionen lämnades in den 30 

januari 1933. I de fall ett sådant specifikt datum har varit svårt att hitta i förväg har jag ibland 

fått undersöka längre tidsperioder i vissa tidningar.  

 

																																																								
11 Barometern. Om Barometern och Gota Media. http://kundcenter.barometern.se/om-gota-media/ (hämtad 26-
04-16). 
12 Dagens Nyheter. Om Oss. http://info.dn.se/info/om-oss/ (hämtad 24-04-2016). Dagens Nyheter. Historia. 
http://info.dn.se/info/om-oss/historia/ (hämtad 24-04-2016). 
13 Alf W Johansson, Staffan Sundin. Dagens Nyheter. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter (hämtad 26-04-2016). 
14 Svenska Dagbladet. Fakta Om SvD, Publicistiskt Uppdrag. https://kundservice.svd.se/omsvd/ (hämtad 24-04-
2016). 
15 Elisabeth Sandlund. Svenska Dagbladet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-
dagbladet (hämtad 26-04-2016).	
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I mina undersökningar av tidningarna har jag plockat ut allt som har med Ölandsbron eller 

brobygget att göra, därefter sorteras materialet under en mer noggrann genomläsning. I denna 

uppsats är målet att undersöka och visa de mest representativa texterna och åsikterna om 

Ölandsbron, utifrån vissa valda teman. På så sätt hoppas jag ge en så omfattande helhetsbild 

av vad som skrevs i dessa tidningar som möjligt. Ur en källkritisk synpunkt är det viktigt att 

notera att mitt mål är att undersöka människors uppfattningar. Därmed är det inte relevant för 

denna undersökning om en åsikt som förs fram i en insändare, till exempel, är rätt eller fel.   

 

1.6 Metodisk inriktning 
 

Källmaterialet kommer att undersökas genom en kvalitativ innehållsanalys. Metoden är 

användbar för att analysera olika former av kommunikation, och har blivit vanlig inom bland 

annat massmedieforskning. Kvantitativ innehållsanalys är en nära besläktad metod, som ofta 

innebär att man undersöker vilka ord som används i olika texter, och hur ofta dessa ord 

förekommer. Ofta väljer man ut vissa värdeladdade ord eller uttryck som är relevanta för 

undersökningen och presenterar dem sedan som statistik.16 Man kan använda 

innehållsanalyser för att undersöka både muntliga och skriftliga källor, eftersom denna 

uppsats undersöker text från tidningar är det den typen av källmaterial som kommer att vara i 

fokus i denna metodbeskrivning. 

 

En kvalitativ innehållsanalys öppnar för mer tolkning och analys av forskaren, som noga 

måste läsa och bearbeta sina texter för att finna det som relaterar till undersökningen. 

Forskaren bestämmer vilka teman hen vill undersöka, antingen innan, eller efter att hen har 

funnit och undersökt sina texter. Sedan plockar man ut de texter eller delar av texter som 

relaterar till de teman som valts ut, och tolkar dem.17 I denna undersökning har de teman som 

ska undersökas valts ut under källinsamlandets senare stadier, då det blivit tydligt vilka teman 

som framträder mest i källmaterialet. 

 

I denna uppsats kommer källmaterialet undersökas i relation till följande teman; turism och 

natur, befolkning och sysselsättning, kommunikation, samt begreppen jämlikhet och särart, 

vilka ofta dyker upp i texterna. Dessa teman har valts ut eftersom de är mest representativa för 

den diskussion som förs i tidningarna som undersökts.   
																																																								
16 Bryman, Alan, Social research methods, Oxford University Press, Oxford, 2001, s. 178-179, 284-285. 
17 Bryman, Alan, Social research methods, s. 381. 
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1.7 Teoretisk inriktning  

 
I denna uppsats har jag valt att använda mig av en rumsteoretisk inriktning för att undersöka 

hur man trodde att en bro till Öland skulle påverka kalmarsundsregionen. Jag vill, som mina 

frågeställningar antyder, undersöka hur denna byggnad skulle påverka människor bosatta där,  

deras abstrakta tankar om platsen de bebodde men också den fysiska förändringen av deras 

livsförutsättningar. Jag kommer genom begrepp som plats, hem och identitet använda min 

teoretiska inriktning för att sammanfatta analysen av mitt källmaterial. Nedan ges en kort 

presentation av teorins bakgrund, samt en teoretisk bakgrund och förklaring till de olika 

begrepp som nämns ovan. 

 
Den rumsliga analysen växte fram i Nordamerika och Nordeuropa under 1950-, och 60-talen, 

den var då främst en geografisk inriktning, men den spred sig under följande decennier in i 

humanvetenskaperna. Efter de två världskrigen och de urbaniserings-, och 

ombyggnadsprocesser som pågick därefter fanns det ett ökat intresse att undersöka platsers 

identitet, känsla, och hur människor förhöll sig till dem. Samtidigt ville en del av det allt 

större antalet marxistiskt inriktade forskare som fanns undersöka hur rum påverkades av 

sociala kriser och strukturomvandlingar.18 

 

Begreppet rum förknippas vardagligen med den fysiska sfär vi befinner oss i. I skrivande 

stund sitter jag i ett rum på universitetsbiblioteket i Lund. Chansen är stor att även Du som 

läser sitter i ett fysiskt rum. Rummet påverkar oss i vårt fysiska handlande, möbleringen av 

rummet jag befinner mig i nu förhindrar nästan all form av fysisk aktivitet, att välta en 

bokhylla skulle inte göra mig populär bland de andra studenterna eller hos bibliotekarierna. 

Men alla rum är inte fysiska. De kan i högsta grad även vara abstrakta, det finns bland annat 

sociala rum, virtuella rum, och själsliga rum.  

 

På engelska används begreppen space och place inom rumsteoretisk forskning, dessa brukar 

på svenska översättas till respektive rum och plats.19 Begreppen rum och plats används ibland 

som synonymer för varandra, och ibland som åtskilda begrepp. När begreppen rum och plats 

används som dikotomier är rumsbegreppet ofta mer abstrakt och övergripande, platsen är mer 
																																																								
18 Rönnlund, Maria & Tollefsen, Aina, Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv, 1. uppl., Liber, Stockholm, 
2016, s. 20-21. 
19 Rönnlund, Tollefsen, Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv, s. 12. 
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enhetlig och isolerad. En liknelse man kan göra för att lättare kunna visualisera skillnaden är 

att likna rummet vi en karta, platsen blir en viss position eller koordinat på kartan. Många 

forskare inom disciplinen ställer sig dock mot detta tankesätt, en av dem är Doreen Massey. 

Massey menar att plats och rum borde användas på samma sätt, eftersom båda begrepp 

samtidigt kan ha en abstrakt och en konkret betydelse. I vardagligt tal är de dessutom också 

ofta utbytbara med varandra, många forskare ifrågasätter därmed varför de ska vara åtskilda i 

den akademiska forskningsvärlden.20 I denna uppsats är plats och rum synonymer för 

varandra, men jag kommer främst att använda mig av begreppet plats. 

 

Geografen Edward Relph lägger stor vikt vid betydelsen av ordet hem. Hemmet är enligt 

honom mer än ett tak över huvudet, hemmet är platsen där man har sina rötter och sin 

existentiella kontext. Vid en förlust av hemmet känner många en tomhet, och sorg, även om vi 

inte innan är medvetna om dess betydelse för oss. Relph menar också att våra relationer med 

platsen är lika viktiga som de vi har med människor, och att vi utan dem förlorar vår existens 

betydelse. 21 Anne Buttimer skriver att platsidentitet är nära knutet till människors kulturella 

identitet. Liksom Relph menar hon att förlusten av hemmet påverkar oss negativt, och att det 

kan leda till en identitetskris.22 

 

En forskare som har undersökt identitet i samband med turism är Lars Aronsson. Enligt 

honom finns det en skillnad i hur man ser på en plats beroende på om man är en turist som 

besöker en plats i några dagar en enstaka gång, och om man är en turist som äger ett 

semesterhus på en plats. De i Sverige som har ett semesterhus hamnar i något av ett 

mellanläge, menar Aronsson, de har en koppling till en plats men den är ofta inte lika stor 

som den de permanent boende har. Kopplingen mellan en person och dennes semesterhem 

kan dock i vissa fall vara starkare än kopplingen till personens permanentbostad, då 

semesterhemmet inte sällan är något som till exempel ärvts utav far eller morföräldrar. 

Semesterhemmet kan också vara beläget vid den ort som släkten härstammar från, och 

																																																								
20 Rönnlund, Tollefsen, Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv, s. 23-24. 
21 Relph, Edward, Place and placelessness, Pion, London, 1976, s. 39-41. 
22 Buttimer, Anne. Home, Reach and the Sense of Place. I Regional identitet och förändring i den regionala 
samverkans samhälle, Hans Aldskogius (red.), 13-39. Uppsala: Offsetcenter AB, 1978, s. 14. 
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kopplingen dit kan kännas starkare än till staden eller orten man därefter flyttat till.23 Ofta ses 

också semesterhemmet en flykt, från det vanliga till det ovanliga.24  

 

1.8 Tidigare forskning 

 
Öland och Ölandsbron är på många sätt noggrant undersökt, både inom olika vetenskaper och 

i media. Det är inte svårt att hitta byggnadstekniska undersökningar eller statistik på antalet 

resande människor och fordon som rört sig över den. Svårare är det att finna historisk 

forskning om bron, mycket utav den tidigare forskning som kommer att användas för denna 

uppsats är därmed från andra vetenskapliga discipliner. Att hitta en forskningslucka för min 

undersökning har inte varit svårt, snarare tvärt om. När ämnet man valt inte är direkt utforskat 

tidigare, är det svårare att veta vart man ska börja.  Nedan sammanfattas i korthet den tidigare 

forskning som har varit mest relevant för denna uppsats. 

 

En b-uppsats i kulturgeografi med namnet Öland och Ölandsbron – en unik plansituation av 

Thomas Petersson och Staffan Rodebrand undersöker hur befolkningen på Öland ändrades 

efter brons tillkomst. Författarnas syfte med uppsatsen är att kartlägga hur in-, och utflyttning 

till olika områden på Öland och fastlandet.25 Kollektivtrafik, industri och sysselsättning 

undersöks också i uppsatsen, som orsaker till ökad in-, och utflyttning till ön. Som en kort 

bakgrund i uppsatsen tas också ”förväntningar och prognoser inför brons tillkomst” upp, 

vilket direkt knyter an till mitt uppsatsämne. Enligt denna undersökning från främst 1950-, 

och 60-tal förväntas mindre fraktkostnader och kortare tidsavstånd till fastlandet, men man 

trodde inte på någon ökad sysselsättning för öborna. Dock tror man enligt en prognos som 

nämns i texten att antalet utpendlare, som alltså arbetspendlar mellan Öland och fastlandet 

kommer att dubbleras. Man tror även att dessa pendlare kommer att sprida sig mer över ön, 

istället för att vara centrerade till Färjestaden, som de främst varit innan. I bakgrunden tar man 

																																																								
23 Aronsson, Lars. Place Attachment of vacation residents: Between tourists and permanent residents. I Tourism, 
mobility and second homes: between elite landscape and common ground, C. Mitchell Hall, Dieter K. Müller 
(red.), 75-86, Channel View Publications, Buffalo, N.Y., 2004, s. 76. 
24 Aronsson, Place Attachment of vacation residents: Between tourists and permanent residents. I Tourism, 
mobility and second homes: between elite landscape and common ground, C. Mitchell Hall, Dieter K. Müller 
(red.), s. 77. 
25 Petersson, Thomas, Rodebrand, Staffan. (1975). Öland och Ölandsbron: en unik plansituation. B-uppsats. 
Lunds Universitet. Kulturgeografiska Institutionen. s. 2. 
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också upp möjligheten till ökad turism, och den eventuella effekt det skulle ha på den 

öländska naturen.26 

 

Turism på Öland är en avhandling författad av Olof Nordström och Solveig Mårtensson vid 

Lund universitets geografiska institution. Avhandlingen ger en inblick i hur turismen på 

Öland såg ut innan Ölandsbron byggdes, och vilka förväntningar man hade på framtiden för 

turismen på ön. Avhandlingen tar också bland annat upp frågan om Ölands 

befolkningsutveckling, som sedan slutet av 1800-talet har varit närapå genomgående 

negativ.27 Främst är avhandlingen dock en genomgång av Ölands turistfunktioner, vilken typ 

av bebyggelse det finns och hur den används (eller inte används) inom turismen, och vilka 

problem och möjligheter som finns i samband med detta.  

 

I boken Ö-land, som är utgiven av Kalmar läns hembygdsförbund och Stiftelsen Kalmar läns 

Museum finns ett kapitel vid namn ”Turismen till Öland”. Det är författat av Barbro Johnsson 

och innehållet är delvis en kort historia om turism i allmänhet, men historia om turism på 

Öland i synnerhet. I kapitlet undersöks olika trender inom turism och också varför vi reser 

som vi gör, och hur det påverkat Öland. Johnsson pekar på en del orsaker till den växande 

turismen till ön, bland annat den svenska kungafamiljens närvaro sommartid på slottet 

Solliden, beläget strax söder om Borgholm, som färdigställdes 1906.28 Hon tar också upp den 

”postmoderna människans” semesterstilar, där hon undersöker olika trender inom turism och 

hur det kan bli en livsstil.29 

 

Lars Aronsson har skrivit om Ölands världsarv ur ett rumsteoretiskt perspektiv. Södra Ölands 

odlingslandskap blev godkänt för världsarvslistan år 2000.30 Alvaret på Öland är ett utav få 

alvarsområden i världen. Det är även det största som aktivt betas av boskap, vilket har varit 

fallet sedan yngre stenåldern.31 Södra Ölands platsidentitet har förändrats under de senaste 

åren, dels genom Sveriges EU-medlemskap, som har gjort det möjligt för jordbrukare och 

																																																								
26 Pettersson, Rodebrand. Öland och Ölandsbron: en unik plansituation. s. 10. 
27 Nordström, Olof & Mårtensson, Solveig, Turism på Öland, Gleerup, Lund, 1966, s. 41. 
28 Johnsson, Barbro. Turismen till Öland. I Ö-land, Johnsson, Barbro (red.), Kalmar läns museum, Kalmar, 2002, 
s. 91.	
29 Johnsson, Turismen till Öland. I Ö-land, Johnsson, Barbro (red.), s. 91. 
30 Aronsson, Lars, Om konstruktion av ”hållbara” upplevelser i ett världsarv. I Rutter med öländska rötter: 
studier av världsarv och landsbygdsturism, Aronsson, Lars, (red.) 5-26. Baltic Business School (Handelshögsk. 
BBS), Kalmar, 2002, s. 8. 
31 Aronsson, Om konstruktion av ”hållbara” upplevelser i ett världsarv. I Rutter med öländska rötter: studier av 
världsarv och landsbygdsturism, Aronsson, Lars, (red.), s. 12. 
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markägare att få ekonomiskt stöd.32 Många olika näringar samsas i Ölands odlingslandskap, 

och när de kombineras kan de skapa nya, spännande hantverk och upplevelser som kan hjälpa 

till att sälja Öland som turistlandskap. Dock varnar Aronsson för konsumtionskulturen, och 

påpekar att inte alla upplevelser bör ha en ”prislapp”.33 

 

Kalmarsunds vita båtar är en grundlig genomgång av passagerarfarten till och från Öland från 

mitten av 1800-talet till den lades ned under 1970-, och 80-talen. Boken är författad av Göran 

PD Adolfsson och han ger bland annat en intressant kort historik om tidiga färjplatser på 

Öland, bland annat Färjestaden som nämns första gången i skrift 1389.34 De olika 

ångbåtsbolagen som skulle komma att trafikera sundet några hundra år senare redogörs för, 

samt en utförlig historik om de båtar man hade. Boken ger ofta intressanta indikationer på 

vilka förhållanden resenärerna hade med färjorna, då de nästan ibland får sina egna 

personligheter i artiklar som skrivs om dem. Båten Kalmarsund N:o 4 blev till exempel 

omskriven efter att ha klarat en tur genom ett oväder: ”Under stormen […] då hela sundet 

mellan fastlandet och Öland liknade en enda väldigt jättelikt, ursinnigt rasande bränning, 

trodde man väl knappast, skriver Oscarshamnsposten, att den ’Lilla Fyran’ skulle våga sig ut 

för att brottas med de ursinniga vågorna. Vår lilla säkra och pålitliga ångbåt gav emellertid ej 

tappt utan anlände i vanlig tid till bestämmelseorten”.35 

 

1.9 Begrepp 
 

Ölandsbron figurerar under många olika namn innan den allmänt börjar kallas Ölandsbron. 

Namn som jag har stött på i källmaterialet är till exempel Viktoriabron och Kalmarsundsbron. 

Jag har valt att i uppsatsen låta dessa stå kvar oförändrade i citat som används, dock benämner 

jag själv alltid bron som just ”bron” eller ”Ölandsbron”. Alla broar som nämns i denna 

uppsats är alltså densamme, om inget annat tydligt klargörs av mig. 

 

 

																																																								
32 Aronsson, Om konstruktion av ”hållbara” upplevelser i ett världsarv. I Rutter med öländska rötter: studier av 
världsarv och landsbygdsturism, Aronsson, Lars, (red.), s.13 
33 Aronsson, Om konstruktion av ”hållbara” upplevelser i ett världsarv. I Rutter med öländska rötter: studier av 
världsarv och landsbygdsturism, Aronsson, Lars, (red.), s 23 
34 Adolfson, Kalmarsunds vita båtar: Passagerarfarten under 150 år, s. 14.	
35 Adolfson, Kalmarsunds vita båtar: Passagerarfarten under 150 år, s. 108. 
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2. Analys 

 
Analysen kommer att delas upp i följande teman: turism och natur, befolkning och 

sysselsättning, kommunikation och slutligen jämställdhet och särart. En kort bakgrund för 

temat kommer att ligga först under varje underrubrik, därefter kommer en sammanställning av 

källmaterialet från 1933-1972 som är relevant för temat att följa. Källmaterialet från 1982 

kommer att presenteras sist, under en egen rubrik. 

 

2.1 Turism och natur 

 
Startpunkten för turismen till Öland brukar traditionellt placeras in under andra halvan av 

1800-talet. Då byggdes både varm-, och kallbadhus i Borgholm, och nöjesutbudet utökades 

också snart med societetshus och restauranger. Staden, omvandlad till kurort, kom att bli 

centrum för turismen på Öland under denna tid. År 1933 bildas Ölands Turistförening, och 

flera pensionat och vandrarhem öppnas på olika delar av ön under detta årtionde. Från år 1905 

började också fritidshus byggas, dock i en liten skala eftersom jorden på ön hade ett högre 

värde om den användes för jordbruk än för andra ändamål.36 Ökad bilism, främst under 1950-

talet och framåt, lagstadgad semester på två veckor från och med 1938, samt Ölands 

turistförenings reklamkampanjer var alla faktorer som hjälpte till att öka turismen på Öland 

under mitten av 1900-talet. Fler färjelinjer till olika delar av ön, bland annat till Stora Rör, 

gjorde också sitt för att sprida turismen över större delar av ön.37  

 

Ölands bästa åkerjord finns på den sydvästra delen av ön, detta tillsammans med det utbredda 

alvarsområdet och de ofta relativt långa avstånden till badstränder har framhållits som orsaker 

till att färre turister besöker södra Öland jämfört med den norra änden av ön. Ön besöks av 

flest turister sommartid, under juni, juli och augusti. Störst är antalet besökare under den s.k. 

industrisemestern, som infaller under juli månad.38  

 

Ölands natur är på många sätt annorlunda från fastlandets, vilket gör landskapet unikt och 

attraktivt för besökare, men det skapar också ett större behov av beskydd. Stora delar av ön 
																																																								
36 Nordström, Mårtensson, Turism på Öland, s. 41. 
37 Foghagen, Christer, Öländska platser: anslagstavlor i synliggörandets geografi, Karlstads universitet, Lic.-
avh. Karlstads universitet, 2007, s 53. 
38 Nordström, Mårtensson, Turism på Öland, s. 54. 
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täcks av alvarsmark, som består av en kalkstensgrund med ett tunt jordlager ovan, vilket 

begränsar växtligheten. På mellersta delen av ön, där alvarsmarken inte blivit betad av djur i 

samma utsträckning som på norra eller södra delen av ön, har det vuxit upp skog.39 Så länge 

alvarsmarken som finns kvar hålls öppen är den olämplig för byggnation menar Nordström 

och Mårtensson. Om man däremot låter den växa igen, såsom har skett på mellersta delen av 

ön kan detta dock ändras.40  

 

2.1.1 1933-1966 - Naturskyddsföreningar och tusristhordar 

 
De flesta verkar överens om att turismen till Öland skulle öka om det byggdes en bro, dock är 

inte alla överens om huruvida detta är önskvärt eller ej. ”Bevara oss för bilturistinvasion!” 

skriver ”en ölänning, som ej är brofantast” i januari 1933. Hen anser att båtar kan ilandsätta så 

många turister som Öland behöver, och att bron skulle göra det för enkelt att åka över till ön. 

”Tänk se’n om vi skulle få turisthorden hit på bil från hela Europa!”, kanske skulle då 

ölänningarna kvävas av landsvägsdammet som biltrafiken rör upp när de kör på ön, menar 

denna skribent.41  En annan skribent under pseudonymen ”spejaren” skriver att ”turister skulle 

bila över ett slag, titta på alvaret och besöka Borgholms slottsruin, men middagen och snapsen 

skulle intagas i Kalmar. Det enda ölänningarna skulle få som valuta är dammoln och ihjäl-

körda höns”.42 

 

År 1956 publiceras en krönika i Ölandsbladet med titeln ”Vill vi ha fler turister?”.  I denna 

krönika kan man läsa följande: ”Bland motståndarna till Ölandsbron, den efterlängtade och 

nödvändiga hörs ofta som argument, att en bro över Kalmarsund skulle förstöra Öland, dess 

skönhet och särpräglade karaktär. Här skulle bli så många turister och främlingar med bilar, 

att svåra vägar skulle bli hart när oframkomliga och trivseln och trevnaden skulle vara borta 

för alltid.” Skribenten menar att de flesta som framför sådana argument är Kalmar-, eller 

andra fastlandsbor, som har sommarvillor på ön ”vilka önska leva i största stillhet och 

tillbakadragenhet, och ha ön för sig själva.” De vill helst se Öland som ett kultur-, och 

naturreservat, ”där ingenting skulle få ske utan konstdoktorers och konstnärers hörande”, 

fortsätter skribenten. Denna typ av uppskattning och kärlek för ön anser skribenten vara 

																																																								
39 Nordström, Mårtensson, Turism på Öland, s. 34-35. 
40 Nordström, Mårtensson, Turism på Öland, s. 36. 
41 Från allmänheten, Barometern, 1933-01-30. 
42 Ölands Victoriabro, Östra Småland, 1933-02-05.	
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självisk och negativ för öns utveckling. Svaret på om man vill ha fler turister på Öland blir till 

slut att ja, det vill man, åtminstone om man litar på denna krönika. Den kommer inte att 

försämra ön, allt som är vackert i Ölands landskap och natur kommer ju finnas kvar. Man 

måste istället inse att turismen är framtiden för ön och göra den dräglig för Öland och 

öborna.43  

 

En naturskyddsförening bildas på Öland i början av december 1966, knappt två veckor efter 

att nyheten kommer att bron ska byggas kommer ut. ”Räcker naturen till?” blir 

utgångspunkten för diskussionerna på det första mötet.44 Ökad turism kommer leda till ökad 

nedskräpning, och störningar för öns djurliv, tror man. Mer bekväma förbindelser kan leda till 

att ”[…]man stannar till och dukar upp sin matsäck i någon tilltalande orkidéäng.” menar en 

naturvårdsentusiast.45 

 

Den öländska naturen är närapå ett riksintresse och ”Öland som nationell tillgång uppfodrar 

till inblandning från fastlandsbor. Så mycket är unikt på ön […]. Däri ligger förklaringen till 

de många protesterna.” Man oroar sig bland annat för sprängning av alvarsmark, och att 

semestervillor ska byggas lite varstans i den öländska naturen, enligt en artikel i Östra 

Småland.46 

 

2.1.2 1972 - En bro på gott och ont 

 
Riksdagsmannen Fritz Börjesson skriver i en insändare: ”Att det finns ett visst klientel 

sommargäster som helst vill ha Öland för sig själva och ett stort revir att ensamt röra sig på 

det har vi väl noterat, men att framföra avsikterna i allmänna debatten och på detta sätt göra 

sig förmyndare till en hel landsända är att göra sig olämpligt fordrande. Och efter vilka 

principer avser man gå när man skall gallra ut vilka som får komma och glädja sig åt det 

öländska landskapet.”47 En skribent vid namn Carin Wilks svarar Börjesson i en efterföljande 

insändare. Hon oroar sig för att turisminformationen ska komma att leda turisterna till delar 

av ön som har mer ömtålig natur och att den därmed kan komma till skada. Öns jordlager är, 

																																																								
43 Vill vi ha fler turister?, Ölandsbladet, 1956-01-24. 
44 Räcker naturen till?, Ölandsbladet, 1966-12-02. 
45 Ölandsbron ur naturskyddssynpunkt, Ölandsbladet, 1966-12-01. 
46 Naturskydd på Öland, Östra Småland, 1966-11-17. 
47 Fritz Börjesson om Bron, Ölandsbladet, 1972-09-12. 
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enligt Wilks, ovanligt tunt.48  I en insändare vid namn ”En bro på gott och ont!” av Anders 

Lundqvist förs liknande argument fram, han oroar sig för att ”ystra tillfällighetsbesökare” 

kommer att störa livet på ön, och att turismen kommer att lämna spår i naturen.49  

 

2.2 Befolkning och sysselsättning 

 
Befolkningen på Öland minskade till nära hälften mellan åren 1860-1970, med två speciellt 

stora perioder av utflyttning mellan 1880-1910 samt 1950-1970. I vissa öländska socknar 

utvandrade upp till 25 % av befolkningen. Under dessa hundra år dubblerades Sveriges 

befolkning, samtidigt som Ölands halverades.50  

 

År 1950 fanns det 10 273 förvärvsarbetare på Öland, närapå hälften av dem, 4 992, 

sysselsattes inom jordbruket. År 1970 hade antalet arbetande inom jordbruket minskat till 2 

857 (antalet arbetande inom jordbruket var detta till trots fortfarande högre än 

riksgenomsnittet). Samma år hade det totala antalet förvärvsarbetande gått ner från 10 273 till 

7 725.51 Öland har goda förutsättningar för jordbruk, med ett relativt passande klimat och god 

jordmån. Industrin har haft en svagare utveckling, under 1960-talet gjordes inga utökningar av 

industrin på ön och det skedde stora nedläggningar på 1970-talet. De två dominerande 

industrierna har varit stenindustrin, med sina kalkstensbrott och livsmedelsindustrin, som 

bland annat består av ett sockerbruk i Mörbylånga på södra delen av ön. Det största enskilda 

företaget på ön var länge Cementas fabrik, som även den låg på den södra delen av ön.52 

Öland och dess näringar har, på grund av den typen av arbete som ofta erbjuda, under 1900-

talet haft problem med säsongsarbetslöshet. Både jordbruket och servicenäringarna som är 

knutna till turismen kräver mest sysselsättning sommartid.53  

 

Småland, som är så rikt på skog, har länge näringslivsmässigt dominerats av träindustrin. På 

grund av vissa tillkortakommanden i råvarans kvalitet började man relativt tidigt förädla sin 

råvara. Detta tillsammans med jordbruk som inte alltid gick med vinst tvingade 

																																																								
48 Från allmänheten - Lyssna på sommarfolkets röst, Fritz Börjesson! Ölandsbladet, 1972-09-19. 
49 En bro på gott och ont, Ölandsbladet, 1972-10-03. 
50 Forsberg, Bengt, Bron och framtiden, I Årsskrift 1974 Öland, Thaning, Olof (red.) 294-306, Esselte Herzogs, 
Nacka, 1974, s 298-299. 
51 Forsberg, Bron och framtiden, I Årsskrift 1974 Öland, Thaning, Olof (red.), s 299. 
52 Ibid, s 300-301. 
53 Pettersson, Rodebrand. Öland och Ölandsbron: en unik plansituation. s. 6. 
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smålänningarna att tjäna pengar på bisysslor såsom till exempel möbelsnickeri.54 Därmed 

började fler och fler möbelindustrier dyka upp i landskapet, och även en rik tradition av 

konsthantverk i trä. Man började också under slutet av 1920-talet tillverka monteringsfärdiga 

trähus i Småland, och speciellt östra Småland kom att spela en stor roll inom träindustrin på 

grund av sin skogrika natur.55  

 

Kalmar län och stad industrialiserades relativt sent i jämförelse med resten av landet. Först 

runt 1960-talets mitt nådde man upp till riksgenomsnittet.56 Kalmar läns befolkningstillväxt 

var under stora delar av 1900-talet svagare än riksgenomsnittet, mellan 1920-1970 endast 4 % 

jämfört med rikets 37 %. En faktor som bidrar till den låga siffran för hela länet är Ölands 

negativa befolkningstillväxt.57 

 

2.2.1 1933-1956 - Bro, pyramid eller kanal? 

 
”Man har sagt: ’Den blir så fruktansvärt dyr’ Jag svarar: ’Det är bra att den blir dyr’. Om den 

blir dubbelt dyrare än länsjägmästare Danielsson beräknat, ja, då betyder detta blott, att för de 

pengarna kan dubbelt så mycket bröd köpas åt dem, som hungra, och dubbelt så mycket 

arbete beredas åt industrin”.58 Så skriver kyrkoherde tillika brobyggnadskommitténs 

ordförande Axel von Schéele från Öland kort efter att den första bromotionen lagts fram till 

riksdagen 1933. I insändare och artiklar diskuteras ofta brons möjligheter till ökad 

sysselsättning. Axel von Schéele får medhåll i en Ölands-krönika i Östra Småland, vars 

skribent tycker att de arbetstillfällen som skulle tillkomma vid ett brobygge ej ska föraktas.59 

”Låtom allt småsint bygdeintresse fara” uppmanar von Schéele, ”låtom oss alltså enigt sluta 

upp kring denna stolta tanke och vid ’Drottningens ö’ resa ett minnesmärke, som för 

kommande tiders barn skall vittna om, huru Sveriges folk i hårda tider var mäktigt stora 

ting”.60 

 

																																																								
54 Tonell, Per-Erik, Inte bara papper och pinnstolar, I Årsskrift 1968 Småland, Thaning, Olof (red.), 154-169, 
Esselte AB, Stockholm, 1968, s 157. 
55 Tonell, Inte bara papper och pinnstolar, I Årsskrift 1968 Småland, Thaning, Olof (red.), s 164. 
56 Nilsson, Lars, Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975, Diss. Stockholms universitet, 1980, s. 
17. 
57 Nilsson, Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975, s. 18. 
58 Ett minne – ett namn – en vädjan, Ölandsbladet, 1933-01-10.	
59 Ölands-krönika, Östra Småland, 1933-01-07. 
60 Ett minne – ett namn – en vädjan, Ölandsbladet, 1933-01-10. 
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En del skribenter ser dock inte Ölandsbron som en långvarig lösning på arbetslösheten, i 

längden kanske den till och med gör att fler arbeten försvinner. En insändarskribent, som 

kallar sig ”en ölänning, som ej är brofantast”, anser att bron bara kommer att göra sjömän 

arbetslösa, och att det därmed är en investering som kommer att kosta pengar men sluta i att 

arbetslösheten är lika stor som innan.61 En skribent under pseudonymen ”nödhjälpsarbetaren” 

har liknande åsikter, sjöfarten kan ge mer både direkt och indirekt bröd än bilismen, menar 

denna författare.62   

 

”Den fundersamme” menar att skälen mot bron väger tyngre än de för en nedläggning av 

Ölands järnväg. Järnvägen har kostat mycket, men ölänningarna är nu fästa vid den och även 

denna författare ser att människor skulle förlora sitt arbete på grund av bron, dock är det 

järnvägsarbetarna som skulle lida menar ”den fundersamme”. Även denna skribent tar upp 

sjöfarten, risken för att de anställda på Kalmarsundsbolaget ska förlora sina arbeten, och 

ställer sig frågan om vem som ska amortera på lånen som de öländska hamnarna har när en 

bro är byggd och hamnarna har mindre trafik?  

 

En tendens man kan se är att många skribenter primärt ser bron som ett sätt att skapa fler 

arbetstillfällen. Så varför ska man då bygga just en bro? I de två småländska dagstidningarna 

diskuteras detta. I insändaren ”Victoria, bro, pyramid eller kanal” skriver Allan Jeansson att 

”vore Öland rund som en kroppkaka istället för lång och smal som en daggmask, då vore bron 

säkerligen fullt befogad”.63 Att bygga en kanal över Öland föreslås istället, den skulle ge fler 

arbetsmöjligheter och förkorta restiden till Gotland, men också andra länder i 

östersjöområdet.64 Bron skulle snabbt bli omodern, och endast vara för bilisterna anmärker en 

skribent. ”Det vore därför mycket bättre och lämpligare att bygga en egyptisk pyramid för 10 

miljoner kr av huggen och tuktad ölandssten. Den skulle ge arbete och bröd av byggandet 

minst lika mycket som Viktoriabron”.65 Pyramiden föreslår skribenten att man ska bygga på 

det öländska alvaret nära Mörbylånga på södra delen av ön, och på sidorna av pyramiden vill 

hen att man ska ha porträtt av drottning Viktoria, länsjägmästare Uno Danielsson samt 

kyrkoherde von Schéele. ”Gode herrar och svenska män och kvinnor, tänk på förslaget, och 

																																																								
61 Från allmänheten, Barometern, 1933-01-30. 
62 Från allmänheten, Barometern, 1933-01-27. 
63 Från allmänheten, Barometern, 1933-02-01.	
64 Från allmänheten, Barometern, 1933-02-01. 
65 Ordet fritt – Ölandsbron eller Viktoriapyramiden, Östra Småland, 1933-02-02. 
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tack för ordet, och till dess att det blir frågan om mitt porträtt för bilden inuti pyramiden 

förbliver jag Eder förbundne anonyme”.66 Därvid avslutar ”också intresserad” sin insändare. 

 

Karl Ek, som skrivit en insändare till Barometern föreslår att man bygger två 

”Victoriamonument”. Den sten som grävs ur marken på Öland för att göra kanalen kan ju 

användas till pyramiden. En bro är han dock inte speciellt intresserad av, då en kanal kunde 

”bereda 1.000 arbetslösa full sysselsättning många gånger längre tid än en bro”.67  

”Det är nästan löjligt att jämföra en broförbindelse med Öland och en egyptisk pyramid” 

anser en annan skribent under namnet Mr. Thg. ”Skall detta broförslag diskuteras i pressen 

bör herrar skribenter komma med sunda opartiska argument och inte med dumt svammel” 

menar han.68 En sista kommentar från signaturen ”spejaren” lyder: ”Vicotoriapyrmaiden skall 

evigt bestå, vittnande om de öländska egyptiernas storslagna projekt”.69 Efter detta verkar 

frågan dö ut, i alla fall i lokaltidningarnas insändarspalter.  

 

I en krönika som publicerades i Ölandsbladet i januari 1956 förutspår skribenten att 

avfolkningen på ön snart kommer att påverka jordbruk och industri på ön, som kommer att få 

det svårt att hitta arbetskraft. Industri och jordbruk kommer att inom en nära framtid få 

omorganisera eller lägga ner sin verksamhet. ”Men som det heter, medan gräset växer, 

brofrågan går framåt, dör gamla kon, Öland”.70 En intervju med Gillis Danielsson och Fritz 

Börjesson, finns i Ölandsbladet några veckor senare. Börjesson menar att Ölands jordbruk är 

bland de mest mekaniserade i Sverige, och att det snart inte kan göra plats för fler arbetare. 

Danielsson konstaterar att ”Den öländska ungdomen är en präktig ungdom men den kan inte 

stanna kvar utan försörjningsmöjligheter”.71  

 

2.2.2 1966-1968 - Ett beslut och en jubeldag 

 
Beslutet om att bron skulle byggas kom 1966, varpå många välkomnade beskedet med glädje. 

En rubrik i Östra Småland löd ”jubeldag för Ölänningar”72 och i samma tidning citeras Fritz 

																																																								
66 Ordet fritt – Ölandsbron eller Viktoriapyramiden, Östra Småland, 1933-02-02. 
67 Från allmänheten, Barometern, 1933-02-02. 
68 Från allmänheten, Barometern, 1933-02-02. 
69 Ölands Victoriabro, Östra Småland, 1933-02-05. 
70 Öland vid nyårsskiftet, Ölandsbladet, 1956-03-01.	
71 Den öländska avfolkningen diskuterad, Östra Småland, 1956-01-21. 
72 Jubeldag för ölänningar, Östra Småland, 1966-11-19. 
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Börjesson. ”Öland är räddat”, menar han.73 I en artikel med rubriken ”Öland blir jämställt 

med länets fastland” i Barometern intervjuas landstingsman Henry Nilsson från Gärdslösa, 

Öland. Han hoppas att bron leder till att man ska kunna behålla sockerbruket i Mörbylånga på 

Öland, och därmed sockerbetsodlingen på ön. Landshövdning Ivar Persson är försiktigt 

optimistisk, han tror inte att det kommer att ske någon omfattande nyetablering av företag och 

industrier på ön direkt efter brons invigning. Däremot kan det, tror han, leda till 

nyetableringar i framtiden.74 Gunnar Johansson håller i en intervju delvis med Persson, 

Johansson tror inte heller på någon större nyetablering, men anser att bron ger bättre 

förutsättningar för de företag som redan finns på ön. Han tror också att befolkningen på sikt 

kommer att öka på Öland, och att den negativa utvecklingen i befolkningsfrågan som tidigare 

varit alltså kommer att vända.75 

 

”För Öland och den övriga delen av Kalmar län bör detta brobygge kunna innebära bättre 

förutsättningar för en gemensam utveckling”76. Dessa ord yttrades av statsrådet Svante 

Lundkvist när de första spadtagen på brobygget togs i Kalmar den 30 december 1967. Ivar 

Persson yttrar sig också, återigen, om bron och dess betydelse för regionen: ”vi på denna sida 

Kalmarsund [Kalmar] och de på andra sidan sundet är nu mycket tillfreds. Det är naturligtvis 

Öland och dess befolkning, som bron kommer att betjäna mest och därför är det naturligtvis 

också ölänningarna, som varit ivrigast att arbeta för saken.” Persson fortsätter: ”jag minns 

bland annat en petitionslista från nästan hela Ölands befolkning för åtskilliga år sedan.”.77  

 

2.2.3 1972 - ”Tänk bara vad bron betyder för jordgubbarna!” 
 

Intresset för Ölandsbron i media blir som störst när bron invigs den 30 september 1972. I 

månaderna runt denna händelse skrivs det en stor mängd artiklar och insändare om bron, och 

det är många som vill framföra sina åsikter om bron, vilka förväntningar man har men även 

vilka farhågor, trots att bron nu redan är byggd. En oro som syns i många insändare och 

artiklar är att öländska företag ska komma att lämna ön till förmån för fastlandet. I en artikel 

informeras det om att Pripps lämnar Öland, och att alla leveranser till ön kommer att ske från 

företagets depå i Kalmar. Man verkar från Pripps håll se en större vinst genom frakter över 

																																																								
73 Olof Palme och Börjesson är eniga om Ölandsbron, Östra Småland, 1966-11-19. 
74 Bron betyder lika mycket för hela Kalmar län, Barometern, 1966-11-19. 
75 Ingen Industriell revolution väntas, Barometern, 1966-11-19. 
76 Statsråd gav klarsignal, Östra Småland, 1968-01-02. 
77 Öland betjänas mest av bron, Barometern, 1968-01-02.	
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bron från Kalmar till Öland än vad man vinner på att behålla en Öländsk depå. Man överväger 

dock att ha öppet i Borgholm sommartid och då anställa 10 personer under säsongen.78 I 

insändaren ”Ölänningar är får som är till att klippas av…” uppmanar signaturen ”vän av 

Öland” ölänningarna: ”Res inte för att handla!”  De öländska köpmännen kommer att kunna 

erbjuda lägre priser eftersom varorna nu kan fraktas över bron. Om man inte tar tillvara på 

den öländska handeln kommer de att flytta till fastlandet, och då förvinner det öländska 

näringsliv som finns.79 Signaturen ”väntande på norra Öland” håller med ”vän av Öland” om 

att man som ölänning bör stödja sina lokala köpmän, skribenten ser även med tveksamhet på 

de kalmaritiska köpmännen. ”Nog har det kommit reklam om att vi hädanefter ska göra våra 

inköp i Kalmar, och nu på lördag står väl alla Kalmars varuhus med vidöppna portar och 

väntar på att plocka ölänningarna på pengar. Men här är vi ändå inte ’födda i farstun’, så även 

i fortsättningen lär vi göra våra inköp på ön, särskilt när våra egna handlare kommer att kunna 

sälja åtskilliga varor billigare eftersom deras transportkostnader i och med bron blir avsevärt 

mindre”.80  

 

Flera skribenter ser ändå positivt på framtiden för öländskt näringsliv. Direktör Göte 

Mikaelson, Ölandssten industri AB, menar att företaget kommer att kunna spara 30 000-35 

000 kr per år på grund av minskade fraktkostnader.81 Sigvard Ohlsson intervjuas av 

Ölandsbladet i samband med invigningen. Han ser positivt på framtiden för de öländska 

kalkstensbrotten, men också för det öländska jordbruket. ”Tänk bara vad bron betyder för 

jordgubbarna!”, säger han i ett citat. Jordgubbar och andra växter samt grödor mognar tidigare 

på Öland på grund av det (för jordbruk) fördelaktiga klimatet. Ohlsson menar att ölänningarna 

nu lättare kan frakta sina jordgubbar till fastlandet och sälja dem där, innan fastlandsodlarnas 

jordgubbar hinner mogna.82  

 

SIHO (Sveriges hantverks och industriorganisation) höll en informations-, och debattkväll, 

som beskriva så här: ”Hela kvällen andades dock optimism och de flesta talarna slog indirekt 

eller direkt fast att bron leder till Öland, och inte från”.83 Donald Erlandsson säger i en 

intervju till Barometern att han tror att bron kommer att ge ölänningarna samma 

																																																								
78 Bron leder även bort – Pripps ”lämnar” Öland, Ölandsbladet, 1972-09-07. 
79 Ölänningar är får som är till att klippas av…, Ölandsbladet, 1972-09-28. 
80 Staann på Ölann, Ölandsbladet, 1972-10-03. 
81 Vad betyder bron för dig? Barometern, 1972-09-30.	
82 Tänk bara vad bron betyder för jordgubbarna! – Marginalerna ger Öland ett näringspolitiskt försprång, 
Ölandsbladet, 1972-09-30. 
83 Bron leder till – inte från Öland, Ölandsbladet, 1972-09-12. 
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levnadsvillkor som fastlänningarna, men också att Ölands befolkning kommer att öka 

framöver, från 20 000 – 30 000 personer inom 15-20 år. Bron kommer också, tror han, leda 

till en omfördelning av befolkningen på ön, som kommer centreras till mitten av ön där bron 

går i land.84 I en annan artikel tillägger han att han även tror att åldersfördelningen på ön 

kommer att bli mer balanserad än innan. Dessutom förutspår han en ökad rörlighet och 

homogenisering av arbetsmarknaden och att de kommunala inkomsterna kommer att öka.85 

En annan skribent som funderar på skatter, men ur ett rättviseperspektiv, är Rick Kågö, som i 

sin insändare skriver att ölänningar alltid har betalat lika mycket skatt som resten av Sveriges 

befolkning, men nu, tack vare bron, ska de äntligen få ut lika mycket för pengarna som resten 

av Sveriges befolkning.86 

 

2.3 Kommunikation 

 
Järnvägen fick under 1800-talet en ökad betydelse i Sverige, och i Småland stod den södra 

stambanan färdig runt 1860. Snart var flera städer på Smålands kust sammanbundna av 

järnvägen,87 att resa till både Småland och Öland blev därmed mer effektivt. Ölands järnväg 

byggdes för att lättare kunna transportera människor och gods i nord/sydlig riktning på ön, 

järnvägen stod i etapper klar 1906 respektive 1910. Kommunikationerna blev därmed 

snabbare och enklare på ön, och det blev lättare för flera öländska industrier att transportera 

sina varor.88 För att resa mellan fastland var man dock allt som oftast tvungen att åka färja. Ett 

flertal färjebolag trafikerade Kalmarsund under slutet av 1800-talet och 1900-talet. Bland 

dessa finns bland annat Ångbåts AB Kalmarsund, som ofta i artiklar och insändare benämns 

som Kalmarsundsbolaget. Bolaget började avveckla färjetrafiken i samband med att 

brobygget började, och när bron invigdes upphörde den reguljära färjetrafiken, inte bara för 

Kalmarsundsbolaget, utan för så gott som all färjetrafik i Kalmarsund.89 

 

																																																								
84 Öland och framtiden, Barometern, 1972-09-30. 
85 Ölandsbron och dess konsekvenser, Barometern, 1972-09-29. 
86 Bevara naturen!, Barometern, 1972-09-30. 
87 Johnsson, Barbro. Turismen till Öland. I Ö-land, Johnsson, Barbro (red.), s. 85. 
88 Palm, Bertil, Ölänningarnas land, I Årsskrift 1974 Öland, Thaning, Olof (red.), 6-23, Esselte Herzogs, Nacka, 
1974, s. 22. 
89 Adolfson, Göran P D, Kalmarsunds vita båtar: Passagerarfarten under 150 år, s. 344. 
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I Småland lades flera järnvägsspår ned under 1950-, och 1960-talet som en följd av den ökade 

bilismen.90 En ökning av bilismen i Sverige kan ses från och med 1920-talet, för de som hade 

råd. Det skulle dock dröja till 1950-talet innan det blev möjligt för de flesta svenskar att 

införskaffa bil.91  

 

Sedan järnvägen lades ned under 1960-talet är kollektivtrafiken på Öland underutvecklad, 

”och det är t.ex. helt omöjligt att på en och samma dag resa t.o.r. mellan den norra och södra 

delen av ön”.92 Pendlingsavståndet i tid mellan ö och fastland minskade i och med 

Ölandsbrons invigning. Innan 1972 var det endast möjligt att resa från Färjestaden med 

närmaste omnejd till Kalmar på en timme eller mindre med både kollektivtrafik och bil. Efter 

brons invigning 1972 utökades detta område, nästan två tredjedelar av Ölands yta ligger då 

inom entimmes-gränsen för biltrafikanter. Området för de som reser kollektivt tredubblas 

nästan jämfört med innan, vilket betyder att stora delar av mellersta Öland får utökade 

möjligheter att arbetspendla.93 Innan 1965 var det inte mer än 10 % arbetspendling till Kalmar 

i någon öländsk församling, förutom i Färjestaden, som på grund av sina färjeförbindelser 

med Kalmar hade 12 % arbetspendling till Kalmar. Andra församlingar som ligger 

geografiskt nära Kalmar har under 1965 en arbetspendling till staden på mellan 13 och 39 

%.94 

 

2.3.1 1933-1968 - ”Välkommen vare du bro, åt Kalmar med färjorna!” 
 

Under 1930-talet dras kopplingar mellan en bro till Öland och ökad bilism på ön. Signaturen 

”Den fundersamme” undrar om vi inte har nog med bilar redan. Hen oroar sig också för att 

bygget av en bro ska uppmuntra till ökad bilism.95 Signaturen ”också intresserad” menar att 

”bron blir till endast för bilisterna, ty de andra vägfarande blir säkert knuffade i sjön, och 

Ölandsjärnvägen skall ju inte ens ha rum på bron”. Skribenten ser också en framtid där 

																																																								
90 Johnsson, Barbro. Turismen till Öland. I Ö-land, Johnsson, Barbro (red.), Kalmar läns museum, Kalmar, 2002, 
s. 85-86. 
91 Johnsson, Barbro. Turismen till Öland. I Ö-land, Johnsson, Barbro (red.), Kalmar läns museum, Kalmar, 2002, 
s. 96-97. 
92 Pettersson, Rodebrand. Öland och Ölandsbron: en unik plansituation. s. 3. 
93 Pettersson, Rodebrand. Öland och Ölandsbron: en unik plansituation. s. 3. 
94 Nilsson, Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975, s. 126. 
95 Från allmänheten, Barometern, 1933-01-18. 
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bilismen har blivit omodern, och att bron därmed kommer att vara onödig, eftersom man 

kommer att flyga över sundet i flygmaskin.96  

 

”Vad angår Ölandsbefolkningens intressen för brobygget är det de som har råd att hålla sig 

med egna bilar och kan göra sig en resa när de behagar, men vi som sämre lottade folk måste 

åka hästskjuts – inte kan vi våga oss ut på en bro som bleve byggd för turister och biltrafik. Vi 

får vara tacksamma om vi få komma fram på de vägar vi ha på vår egen ö och dem vi få hålla 

både vinter och sommar i farbart skick”.97 Så skriver ”två småbönder från Öland” till 

Barometern i februari 1933.  Ytterligare en skribent, ”en ölänning, som ej är brofantast” 

kommenterar broförslaget så här: ”Först skulle jag vilja fråga: vad har ölänningarna, de stolta 

vikingarnas ättlingar, blivit för ena plattfotade landkrabbor, som ej tåla vid en halvtimmes 

sjöresa? Ty det ser ut som det just skulle vara denna rädsla för vatten, där det kniper mest”.98  

 

Flera är dock de som ser kommunikationsfördelar med bron. I en ”Ölands-krönika” i Östra 

Småland menar man att bron skulle bryta öns isolering vintertid, och att ”tidsandan framkallar 

anspråk på snabbare och bättre kommunikationer”.99 I en artikel i Dagens Nyheter skriver 

man att färjetrafiken inte är tillräcklig för att tillgodose öns behov, den sista båten gick länge 

halv tre på eftermiddagen, en landsdel med 30 000 invånare borde kunna göra anspråk på 

bättre kommunikationer, menar Inspektör O. Mårtensson, Mörbylånga, som var vägstyrelsens 

ordförande.100 

 

En av de som översåg arbetet med ett förslag på brons utformning var professor Nils Pallin. 

Han menar att sjötrafiken har haft sin bästa tid, men också att ett brobygge inte skulle betyda 

slutet för all sjötransport. Bron skulle dock hjälpa Öland enligt Pallin: ”Även de bästa båtar 

och färjor äro till sist endast surrogat mot en fast förbindelse, som i ett enda tag häver 

isoleringen”.101 I ytterligare en krönika i Ölandsbladet diskuteras fördelarna med bron, det är 

viktigt att en ö har snabba förbindelser med fastlandet, kan man läsa i krönikan. Öland har 

detta, konstaterar skribenten, genom färjetrafiken. Men hen påpekar också att färjorna hör 

hemma i Kalmars hamnar. Bron skulle lösa öns kommunikationsproblem och göra Öland till 

																																																								
96 Ordet fritt – Ölandsbron eller Viktoriapyramiden, Östra Småland, 1933-02-02. 
97 Från allmänheten, Barometern, 1933-02-02. 
98 Från allmänheten, Barometern, 1933-01-30. 
99 Ölands-krönika, Östra Småland, 1933-01-07. 
100 Öland vill ha sin bro, Dagens Nyheter, 1939-01-04. 
101 Borgholmskrönika – Kalmarsundsbrons problem, Ölandsbladet, 1933-03-04. 
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en del av fastlandet. ”Och varför är man i Kalmar så rädd för en bro, under förutsättningen att 

den inte försvårar eller lägger några hinder i vägen för sjöfarten?” frågar sig krönikören.102  

 

I en krönika från år 1954 verkar man nästan erbjuda ett svar på frågan som ställs ovan, varför 

är kalmariterna så rädda för en bro? För denne krönikör är det Kalmarsundsbolaget, som 

sköter färjetrafiken mellan Kalmar och Färjestaden, som är orsaken till många utav Ölands 

problem. Krönikören skriver: ”Detta lilla stycke sjöväg har kostat Öland millioner och åter 

millioner kronor, det har gjort Öland handicapat i förhållande till fastlandet, och ölänningarna 

få i viss utsträckning lämna sina bidrag till Kalmar Ångkvarn och Kalmar varv, vilka båda 

tillhöra samma koncern”. Vidare menar krönikören att Kalmarsundsbolagets monopol på 

sjösträckan leder till ökade kostnader för ölänningarna och därmed en sämre utveckling för 

ön. ”Så länge ett enskilt företag får fortsätta att profitera på Öland måste ön bli eftersatt och 

dess befolkning sjunka.” Det enda ölänningarna begär, enligt krönikören, är rättvisa med 

statens övriga landskap.103  

 

Under de sista dagarna av 1967 kommer det in en insändare till Ölandsbladet från en ”arg 

högerman”. Denne skribent oroar sig över ”det välskötta ångbåtsbolagets” framtida förlorade 

vinster när bron invigs. Bron är, enligt skribenten, ett tecken på samhällets smygsocialisering, 

och ett tecken på att den socialdemokratiska regeringen försöker strypa den privata 

verksamheten. ”Arg högerman” önskar att Kalmarsundsbolaget ska få rätt att ta ut en avgift 

från brotrafikanterna för att kunna ordna och avveckla sina affärer när bron väl står färdig. 

Arbetarna vid bolaget måste ju ha rätt till avgångsvederlag, och Kalmar stad borde även 

subventionera bolaget som givit staden så stora inkomster, tycker ”arg högerman”.104 

 

Ett svar på denna insändare publiceras den 9 januari 1968. ”Snäll högerman”, som skribenten 

använder som pseudonym, liknar situationen mellan Öland och Kalmar vid den som var 

mellan svenskarna och Erik av Pommerns tyska fogdar under hansatiden. ”Om den tid, som 

sedan återstår till dess att bron är färdig vet vi ju ingenting., men för oss ölänningar vore en 

kall vinter välkommen. Då kunde vi få en bro av naturen åtminstone för några månader. Fast 

vi kanske inte ginge säkra från avgift då heller. Antingen har väl [Kalmarsunds]bolaget 

sådana kontrakt med kanslihuset att man har rätt att ta pengar från oss undertryckta öbor om 

																																																								
102 Borgholmskrönika - Medan vi vänta på bron, Ölandsbladet, 1933-02-09. 
103 Borgholmskrönika – Öland och kommunikationerna, Ölandsbladet, 1954-01-05. 
104 Från allmänheten – Om Ölandsbron, Ölandsbladet, 1967-12-30. 
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vi rätt så orkar ta oss över sundet för egen maskin […]”. Avslutar gör ”snäll högerman” med 

orden: ”Välkommen vare du bro, åt Kalmar med färjorna!”105   

 

2.3.2 1972 - Färjornas avsked 

 
När Ölandsbron skulle invigas och därmed öppnas för biltrafiken var det många som, liksom 

tidigare, funderade på vad som skulle hända med färjetrafiken. På samma sätt som vissa ville 

slå vakt om öländsk handel i det förra kapitlet, vill en del färjeentusiaster slå vakt om färjorna. 

En skribent som kallar sig ”pendlare över sundet” tycker att det är både enklare och billigare 

att ställa bilen på färjeparkeringen i Färjestaden och sedan ta färjan över till Kalmar. Med 

ökad pendling mellan Öland och Kalmar förutspår pendlaren också att det troligtvis kommer 

att bli svårt att hitta någonstans att parkera i Kalmar när fler ölänningar tar bilen dit. ”Vi 

måste med alla medel slå vakt om våra färjor” anser skribenten.106 I en artikel undersöks det 

vad människor tycker om bron jämfört med färjorna. Många verkar tycka att Öland och 

färjeresan dit, att resan till ön är trevlig och ger en vacker vy av ön. De flesta som svarat på 

vad de tycker om färjorna var fastlandsbor.107 En insändarskribent anmärker: ”Vad de 

personliga resorna beträffar anser han att biljetten på färjan väl uppvägde den förmån man 

fick av avstressning och lugn över färden över sundet”.108 

 

Skribenten ”ej kalmarit” tror att ”Kalmar ska suga åt sig allt ungt och friskt från ön”. Alla SJ:s 

bussar ska gå från ön till Kalmar, och att Öland därmed blir en uppdelad enhet med närmare 

koppling till fastlandet än mellan de två ändarna av ön. Dessutom menar ”ej kalmarit” att 

färjetrafiken kommer att fortsätta vara viktig för ön, då dåligt väder kan komma att stoppa 

trafiken på bron.109 Även signaturen ”Vi Stann på Ölann” menar att SJ försöker försvåra 

kommunikationerna på ön. Att bussar från norra och södra Öland inte går över hela ön utan 

istället färdas till Kalmar tolkar skribenten som att SJ försöker göra södra och norra Öland till 

två avskurna förorter till Kalmar.110 
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106 Från allmänheten - Färjan är bäst, Ölandsbladet, 1972-09-26. 
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”Utsikt främsta trafikrisk”, kan man läsa i Svenska Dagbladet, vars reporter fick provköra 

bron några dagar innan invigningen.111 Dagens Nyheters reporter fick också provköra bron, 

”Lömsk puckel, men behaglig bredd”, lyder denne reporters omdöme. Ölandsbron är både 

vacker och trafiksäker menar man,112 dock påpekar man i Svenska dagbladet att bron kan bli 

förrädisk att köra på under vintern, om is lägger sig på lågbrodelen, eller om ölandsfåken drar 

fram över sundet.113 

 

Flera föreställer sig dock en mer positiv framtid, speciellt att lättare kunna ta del av Kalmars 

nöjesliv. I insändaren ”bättre kulturliv” skriver Gunnel Forsberg att ”Närheten till fastlandet 

blir jättebra för oss i söder. Hittills har det väl blivit ett par tre Kalmar-resor om året, men det 

blir nog fler nu. Vi har barn gifta i Kalmar och det är roligt att hälsa på dem”.114 Alden 

Karlsson, kommunordförande i Ölands Åkerbo håller med: ”För oss som bor på Öland är det 

en tidsvinst att slippa färjorna vilka både vad det gäller tid och kostnader har utestängt många 

från besök. Bron är det lyckligaste som hänt Öland, det tror jag hundraprocentigt på”.115 

 

2.4 Jämställdhet och särart 

 
Detta kapitel kommer att undersöka hur ölänningarna beskriver sig själva och sin närhet. 

Många av problemen för landskapet och dess invånare har redan redovisats i tidigare kapitel, 

men hur har den historiska utvecklingen som gav ölänningarna dessa förutsättningar ut? 

”Öland har alltid varit en utpost, utsatt för strandhugg på de långa kusterna, plundringståg in 

över en jämn och svårförsvarad terräng”.116 Öland, som fram till medeltiden var ett relativt 

rikt landskap blev under vasatiden och därefter allt fattigare. Dels genom olika statliga 

bestämmelser, Öland var bland annat en djurgårdsinrättning mellan 1569 och 1801. Detta 

betydde att ölänningarna inte fick jaga vilt på ön och inte hämta annat ur skogen än död 

ved.117 Landsbygdens befolkningsstruktur förändrades väsentligt mellan 1750 och 1850, 

många större jordbruk splittrades i mindre enheter, och den icke jordägande delen av 

																																																								
111 Utsikt främsta trafikrisk, Svenska Dagbladet, 1972-09-30. 
112 Lömsk puckel, men behaglig bredd, Dagens Nyheter, 1972-09-30. 
113 Utsikt främsta trafikrisk, Svenska Dagbladet, 1972-09-30. 
114 Bättre kulturliv, Barometern, 1972-09-30. 
115 Det lyckligaste som hänt Öland, Barometern, 1972-09-30. 
116 Palm, Ölänningarnas land, I Årsskrift 1974 Öland, Thaning, Olof (red.), s. 6-7. 
117 Palm, Ölänningarnas land, I Årsskrift 1974 Öland, Thaning, Olof (red.), s. 14. 
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befolkningen växte. Dessa försörjde sig, i de fall man hade ett arbete, bland annat genom att 

arbeta som daglönare, hantverkare eller sjömän.118 

 

2.4.1 1933-1938 - farbror Kalmar och den bespottade bron 
 

I Ölandsbladets ”Borgholmskrönika” kan man den 9 februari 1933 läsa: ”Man hade alltid 

ansett Kalmar vara en snäll och välvillig farbror, som då och då gav de underlydande länderna 

och städerna och köpingarna en liten vänlig klapp på axeln, och vilken farbroderligt höjde 

pekfingret, när lydländerna någon gång ville sköta sig på egen hand utan att fört fråga gamle 

farbror till råds.” Skribenten påminner om att bron än så länge endast är hypotetisk, och att 

allt man i motionen ber om är en utredning. Kalmariterna, som skribenten anklagar för att 

vara emot ett brobygge, liknas med den skönlitterära karaktären Don Quijote, som slåss mot 

väderkvarnar i tron om att de är jättar. ”De har spottat på den arma bron så att den blivit 

alldeles våt, innan den ens blivit ritad.” menar krönikören.119 Kyrkoherde von Schéele skriver 

i en utav sina insändare att hela Öland står bakom den blygsamma begäran om bron som man 

lagt fram, ”visserligen ett landskap, som i alla tider legat i ’den stora kvarnens [Kalmars] 

skugga’.” Von Schéele skriver även följande: ”När den första ångbåten byggdes, den första 

järnvägen anlades och det första bomullsspinneriet uppfördes, betraktades upphovsmännen 

som dårar, och hela det gläfsande kopplet släpptes lös på dem. Nu prisas dessa män som 

släktets baneförare och hövdingar”.120  

 

Ytterligare skepsis mot fastlandet och svenska myndigheter visar sig i en artikel i 

Ölandsbladet, vari man rapporterar om ett ”lyxvägsprojekt” på Sveriges västkust som ska 

kosta 11 miljoner. Denna väg byggs, enligt skribenten, mest för att locka turister till området 

runt Halmstad och Falkenberg. Allt Ölänningarna vill göra är att undersöka om man kan 

bygga en bro, men detta sätter kalmariterna stopp för, kan man läsa i artikeln. ”Som regel är 

det så, att när något Öländskt projekt ska fram, så finns det tio olika meningar från lika många 

myndigheter och delägare, och så blir resultatet endast pappersakter och tidningsskriverier, 

varpå det hela avsomnar efter en tidsperiod för att på nytt väckas att genomgå samma 

procedur”.121  

																																																								
118 Palm, Ölänningarnas land, I Årsskrift 1974 Öland, Thaning, Olof (red.), s. 20. 
119 Borgholmskrönika - Medan vi vänta på bron, Ölandsbladet, 1933-02-09. 
120 Från allmänheten - Ännu några ord om Kalmarsundsbron, Ölandsbladet, 1933-02-14. 
121 Ett lyxvägprojekt på 11 miljoner, Ölandsbladet, 1938-12-27. 
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En del oroar sig dock under 1930-talet för Ölands särart, en utav dem som skriver om detta är 

”en ölänning, som en är brofantast”, som det refererats till tidigare i denna uppsats i frågan 

om turism. ”Låt, så som tidigare skrivits härom, Öland bibehålla sin karaktär som ö, ty 

därigenom har den sin största tjusning!” skriver denna ölänning. Insändaren avslutas med 

detta scenario: ”Å tänk om en skull’ kör’ öve’ bron te Ölan’ en kväll, å hadd olöckes å söp sej 

lit’ fulle i Kalme å kördt breve bron å int’ räckt’ butten å ingen båt vo’e te han’s. Ja då hadd 

de’ vatt bätte å rest me´ Etta’ elle’ Tvåa’ elle ”Ölann”, om en rätt så hadd blett lit’ 

sjösjuke’”.122 

 

2.4.2 1968 - Det första spadtaget, som togs två gånger 
 

När de två ceremonierna hålls för att markera början av brobygget är det flera som anser att 

Ölänningarna var underrepresenterade vid ceremonin i Kalmar, och att ceremonin på Öland 

inte var välbesökt eller spektakulär nog. Ölänningen Fil. Dr. Bertil Palm kallar det öländska 

spadtaget för ett ”efterkalas”123 Palm uppmärksammas också i en insändare som sänts in till 

Ölandsbladet av ”öländsk patriot”: ”Tack dr Bertil Palm för den rakryggade hållningen att 

inte ställa upp till det hoptjafsade grävningsjippot för Ölandsbron. […] Vår öländska 

värdighet hade varit bättre betjänt av att den ende inbjudne ölänningen inte traskat med som 

femte hjulet under vagnen vid kalmarbornas grävningshistoria.”124  

 

I insändaren ”Ölandsbron ett faktum” kan man läsa att: ”Vi alla Ölänningar vet ju Kalmarbors 

tankegång: ’Vad vore Öland utan oss’ trots att det är precis tvärt om”. Skribenten uppmanar 

också kalmariterna att komma till Öland och erkänna sig besegrade.125 I en krönika som 

publicerades några dagar senare står det att ”det verkar ytterst egendomligt att det inte var 

mera än en ölänning med på detta jippo. Man har annars faktiskt tänkt sig att öborna också 

hade litet intresse av att bron kommer till då det väl är de, som i första hand har arbetat för att 

få broförbindelsen till stånd. Vad Kalmar stad beträffar har staden under minst ett årtionde 

kämpat emot med näbbar och klor för att förhindra denna förnäma trafikled men då den i alla 

																																																								
122 Från allmänheten, Barometern, 1933-01-30. 
123 Klart för spadtaget vid Ölands brofäste, Ölandsbladet, 1968-01-04. 
124 Från allmänheten – Också ett grävningsföretag, Ölandsbladet, 1968-01-09. 
125 Från allmänheten – Ölandsbron ett faktum, Ölandsbron, 1968-01-04. 
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fall kommer att förverkligas måste man på det hållet göra allt för att blanda bor korten och 

försöka kapa åt sig så mycket som möjligt av äran”.126  

 

2.4.3 1972 - Åt vilket håll leder bron? 

 
Det är inte bara ceremonierna vid de första spadtagen till bron som öborna är tveksamma till. 

I september 1972 kommer liknande insändare in inför invigningen av bron. Skribenten bakom 

pseudonymen ”vi stann på Ölann” menar att det inte är realistiskt att spränga bron, vilket 

andra argumenterat för, det är bättre att ölänningarna vägrar delta i de ”jippon” som kommer 

att vara runt invigningen av bron. ”Det är inte vi [ölänningar] som ska köra över den, utan det 

är de på fastlandet som ska över hit” menar skribenten, som önskar att ölänningarna inte alls 

ska använda bron utan att den istället ska användas av fastlänningarna. Bron ska leda till ön, 

inte från.127 Den självutnämnda sommarölänningen Carin Wilks, som det tidigare refererats 

till i denna uppsats menar att bron kommer att leda till en ökad stress på ön, och att Öland 

därmed kommer att förlora en del av sin tidigare charm för sommarölänningarna. ”Jag tycker 

att ni [Ölands förtroendemän] ska jobba lika hårt som vi för Ölands bästa, osjälviskt och utan 

egen vinning eller ära. Våra vänner bland ortsbefolkningen vet, att vi fritidstorpare har en 

rikedom av ledig tid. Vi kan ströva omkring och göra iakttagelser, som de själva aldrig har 

tillfälle till. Ölands bönder och småföretagare har nämligen inte som vi stadsbor och 

fastlänningar råd till en betald semester.” skriver Wilks.128  

 

I en artikel vid namn ”Kommer Öland att förstöras?” i Barometern intervjuas konstnären 

Sigfrid Södergren, som säger att ”När ölänningarna nu äntligen får den bro som betyder direkt 

livskontakt mellan ö och fastland, är både ön och ölänningarna dödsdömda.” Öland blir mer 

banalt med bron, och förlorar sin särskilda charm. Södergren menar att bron är ”ett försök till 

PR över ett svenskt välstånd som inte finns”.129 

 

I många insändare, artiklar och krönikor diskuterar man jämlikhet. Kommunalrådet i Kalmar, 

Ingvar Gustavsson tycker att denna del av landet ”blivit eftersatt i den statliga planeringen och 

att det ur jämlikhetssynpunkt är nödvändigt att området får injektioner som leder till en 

																																																								
126 Från Kalmarhorisonten, Ölandsbladet, 1968-01-09. 
127 Från	allmänheten	–	Åk	SJ	bron,	Ölandsbladet,	1972-09-26. 
128 Från	allmänheten	-	Lyssna	på	sommarfolkets	röst,	Fritz	Börjesson!	Ölandsbladet,	1972-09-19.	
129 Kommer	Öland	att	förstöras?,	Barometern,	1972-09-30.	
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uppryckning.” I samma artikel står det att ”riksdagsman Eric Kröhnmark, från Södra Vi, har 

räknat ut att Ölandsbron kostat 5000 kr per ölänning men finner detta billigt jämfört med de 

100 000 kr som det kostar att flytta en norrlänning till Stockholm.” Brobygget är alltså relativt 

billigt, verkar han anse, jämfört med andra jämlikhetsåtgärder som man tydligen kan tänka 

sig. Dock presenteras det inte i artikeln hur denna uträkning gjorts.130  

 

I Ölandsbladet publiceras en krönika 30 september 1972, samma dag som bron invigs, vid 

namn ”Öland hälsar bron”. Krönikören Jan-Erik Sjöholm anmärker att ”Det kan inte hjälpas. 

Ölänningen har en nedärvd misstänksamhet gentemot fastlandet. Den är motiverad. 

Ölandsbladet har i alla år försökt hålla ögonen på storebror-mentaliteten i Kalmar. Det 

föreligger väl ingen tvekan om att Kalmar ensidigt kommer att utnyttja bron i sitt eget 

syfte”.131 I intervjun ”Tänk bara vad bron betyder för jordgubbarna!” med Sigvard Ohlsson 

kan man läsa att han tror på en ökning i levnadsstandarden för öborna. ”Och kan vi enas om 

att rätt marknadsföra denna särpräglade geografiska enhet så går vi en ljus framtid till mötes. 

Tack vare bron!”.132 Gösta Sjögemark, kommunman från Hulterstad på Öland, skriver i en 

insändare till Barometern att ”kanske kommer utvecklingen att ge och en ny och lyckligare 

Ölandsbild”. Han citerar också en Einar Söderqvist som en gång sade att ölänningarna är ”ett 

tjurigt men lyckligt folk som vill leva ifred utan inblandning från fastlandet”. Sjögemark 

hoppas att det kan få fortsätta så trots Ölandsbron, men han anser också att ölänningarna ”i 

nuläget” får tacka och ta emot vad som ges dem.133 

 

2.5 1982 - Ölandsbron tio år 

 
År 1982 fyllde Ölandsbron 10 år, och i lokaltidningarna uppmärksammades detta med bland 

annat artiklar reportage, men också lite poesi. I vissa artiklar undersöker man Ölandsbrons 

historia – i en artikel ända tillbaka till 500-talet. I andra försöker man ta reda på hur 

människor har påverkats av bron sedan den byggdes.  

 

Barometern erbjuder både en historia av bron men också relationerna och rivaliteten mellan 

fastlandet och ön. ”Avståndet mellan Kalmar och Öland är sex kilometer – om man åker över 
																																																								
130 Inga farhågor, Barometern, 1972-09-30. 
131 Öland hälsar bron, Ölandsbladet, 1972-09-30. 
132 Tänk bara vad bron betyder för jordgubbarna! – Marginalerna ger Öland ett näringspolitiskt försprång, 
Ölandsbladet, 1972-09-30. 
133 Bra med färjorna, Barometern, 1972-09-30. 
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Ölandsbron. Men hos befolkningen på Öland är avståndet ljusår långt när det gäller 

relationerna till fastlänningarna.”  Det rör sig om ”en bitter kamp” menar skribenten, som kan 

se linjer ända tillbaka till 1500-talet och Johan III:s tid som regent. Fram till 1801 gällde 

djurgårdsinrättningen på Öland, vilket enligt artikeln gjorde Öland till en koloni för det 

svenska kungahuset. Trots att detta upphörde fortsatte öborna att känna sig missgynnade, och 

denna känsla minskade inte när det infördes en speciell tull till och från ön. Kommunalrådet 

Ivar Nilsson, Borgholm, menar att dessa ”djupfrysta” relationer lever kvar mellan Öland och 

Kalmar när kommunerna på varje sida sundet diskuterar och förhandlar olika ekonomiska 

frågor.134 Bron verkar inte, om man ska tro denna artikel från 1982, ha gjort någon större 

skillnad i relationerna under dess första 10 år. 

 

I en annan artikel i samband med jubileet intervjuas Nilsson igen. Att Ölands befolkning har 

ökat med 3000-4000 personer under de senaste åren kopplar han till bron, och främst är det 

ölänningar som återvänt från att ha bott på fastlandet. Sysselsättningen på ön har också ökat, 

likaså turismen som blivit öns näst viktigaste näring efter jordbruket.135 Kommunalrådet Lage 

Abrahamsson konstaterar också att befolkningen har ökat, i Mörbylånga kommun vari hela 

den södra halvan av ön ingår sedan 1974 har befolkningen ökat från 9 000 till 12 800 

personer. Befolkningen i området är därmed lika stor som den var 1950, enligt Abrahamsson. 

Han ser endast positiva effekter av bron, och menar att de farhågor som vissa hade om öns 

nedslitning inte besannats. ”Turistinvasionen […] har klarats ypperligt”.136 

 

Att avgiftsbelägga bron diskuteras 1982, enligt en artikel kostar varje bil som passerar bron 4 

kr.137 Dock möts detta med motstånd. En rubrik i Östra Småland ”Avgifter på Ölandsbron? 

Blankt nej. ’Vi ska inte behöva betala för vår jämställdhet’”. I artikeln tillfrågas olika 

människor om sin syn på saken, och de flesta är negativa. ”Om Ölandsbron ska 

avgiftsbeläggas måste alla vägar i landet avgiftsbeläggas” menar en, och de flesta menar att 

det skulle vara fel att avgiftsbelasta ölänningarna bara för att de bor på en ö.138 

 

Under juli månad 1982 slog Öland turistrekord, aldrig har så många turister besökt ön som då. 

Turistchef Lars-Olof Forsberg ser att det handlar om ökningar ”över hela linjen”, från hotell 
																																																								
134 Bitter kamp i över 400 år ölänningar-fastlänningar, Barometern, 1982-07-29. 
135 Bron det bästa som hänt Öland, Barometern, 1982-10-02. 
136 Utan bron hade vi varit utarmade, Barometern, 1982-10-02. 
137 Fyra kronor för varje bil, Barometern, 1982-10-02. 
138 Avgifter på Ölandsbron? Blankt nej. ”Vi ska inte behöva betala för vår jämställdhet”, Östra Småland, 1982-
02-01.	
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och campingar till affärer. I juli passerade i genomsnitt 24 000 bilar bron varje dygn och 

redan i juli har de öländska affärsmännen uppnått samma försäljning som de andra år har 

uppnått först i oktober.139  

 

Under rubriken ”Vad har Ölandsbron betytt för dig?” har Barometern samlat utlåtanden från 

ett dussintal ölänningar. Fritz Börjesson uttalar sig, han är besviken på att så få nya industrier 

har etablerat sig på ön efter brons invigning. Han är dock en av få som i detta reportage inte är 

positiv, många är positiva till att det nu är enklare att resa till Kalmar, och att man inte längre 

behöver oroa sig för att passa tiderna till färjan. Marianne Svensson från Borgholm minns till 

exempel att hon tidigare ibland fått lämna teaterföreställningar i förtid för att hinna med den 

sista färjan hem till Öland. Göte Andersson, Löttorp, kallar Ölandsbron för Ölands stolthet.140 

 

Men det är inte bara effektivare resor mellan ö och fastland, samt en bruten isolering som 

blivit effekterna av bron. Den har även blivit en musa för kreativa poeter, flera dikter och en 

hymn har kommit upp till ytan i mitt sökande efter källmaterial. Nedan kan en utav dem läsas, 

”Öland i tiden” av signaturen P, publicerad i Barometern 30 september 1982. 

 

”Har Ölandsbron fyllt tio år? 

Herregud vad tiden går! 

Tänk att tio år har gått 

sen den dan 

man sist satt i en färjekö. 

Tänk vad tiden har haft brått 

sedan Färjesta’n var Färjesta’n 

och Öland var en ö.”141 

 

 

 

 

 
																																																								
139 Öland toppar turistligan – nu väntar brojubileet!, Barometern, 1982-07-31. 
140 Vad har Ölandsbron betytt för dig?, Barometern, 1982-10-01. 
141 Öland i tiden, Barometern, 1982-09-30.	
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3 Avslutning 
 

I källmaterialet blir det tidigt uppenbart att man tror att Ölandsbron kommer att ha en stor 

påverkan på regionen. När arbetet med denna uppsats påbörjades var min ambition att Öland 

och Kalmar läns fastland skulle jämföras och undersökas i samma utsträckning. Nu, här i 

uppsatsens sista sidor, kan vi konstatera att detta ej blivit fallet. Källmaterialet ville nämligen 

något annat. Visst trodde man på en del förändringar för Kalmar och Småland i form av ökad 

turism och handel, samt minskad färjetrafik. Men mest hade Öland att vinna på bron, det 

verkade man tidigt vara överens om. Varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter 

rapporterade speciellt mycket om Ölandsbron, och i det fall det gjordes var det ofta texter som 

liknade de som publicerades i lokaltidningarna. I dessa fall valde jag att använda mig av 

materialet från lokaltidningarna, eftersom det i många fall var mer nyanserat. Den tidigare 

forskning jag refererat till i min analys har givit en bakgrund till de ämnen jag undersökt. Att 

använda den tidigare forskning jag funnit för att jämföra med mitt eget resultat i denna 

uppsats är dock svårt, eftersom forskningen har andra syften än min uppsats. Mitt resultat får 

tolkas som relativt fristående från annan forskning, och jag konstaterar att det finns utrymme 

för ytterligare forskning inom ämnet. 

 

Öland har varit en populär destination för turister sedan slutet av 1800-talet, och under de 

första årtiondena under 1900-talet gjordes fler områden på ön tillgängliga för semesterfirare, 

dels genom förbättrade kommunikationer, men också på grund av olika reklamkampanjer och 

etableringen av pensionat och vandrarhem på andra delar av ön. I källmaterialet kan man se 

att många oroar sig för en ökad bilism på ön, och hur den skulle komma att påverka öns 

befolkning och natur. Man varnade för rykande dammoln, och beskrev turisterna som en hord 

av människor som skulle komma att invadera ön. Om en bro byggdes skulle det bli för lätt att 

nå ön, färjetrafiken försvårade resan dit och höll därmed människoströmmen nere, menade 

vissa. Att fler hade bil under 1930-talet än tidigare och var mer rörliga skulle även leda till att 

turisterna kunde åka på endagsutflykter till Öland, därmed skulle de ekonomiska inkomsterna 

för turismen på ön minska, samtidigt som besökarantalet var detsamma eller höjdes.  

 

Under 1950-talet blir man mer positiv till turismen på ön, i alla fall i en krönika i 

Ölandsbladet. Man menar däri, att de som vill hålla nere mängden turister på ön nere 

egentligen inte gör det av omtänksamhet för Öland, och dess natur samt befolkning, utan av 
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egen själviskhet för att man vill ha ön för sig själv. De flesta verkar ändå vara överens om att 

den öländska naturen bör skyddas. Dock finns det under större delen av 

undersökningsperioden delade åsikter om hur detta ska ske. Vissa skribenter vill, som 

beskrivits ovan, hålla antalet turister nere för att minska förstörelsen av naturen som man 

kopplar ihop med turismen. Andra skribenter är mer öppna för en ökning av turismen, 

eftersom det ger ekonomiska fördelar för ön. Man menar att man genom förbättra 

infrastrukturen och turistinformationen ska kunna skydda den öländska naturen. Från 1950-

talet och framåt är diskussionen väldigt likartad, med liknande argument som förs fram gång 

på gång. När brobygget har gått så långt att bron börjar få sin färdiga form är det dock en del 

skribenter som ser Ölandsbron som en symbol för landsänden, och man tror att den i sig 

kommer att dra turister till både Öland och Kalmar.  

 

Antalet turister som reser till Öland kom att öka efter brons invigning, 1982 slås besöksrekord 

på ön och att turistindustrin på ön har rekordstor omsättning.  De farhågor man hade om öns 

natur verkar då inte ha besannats, om man får tro Ivar Nilsson. Han menar istället att man 

klarat ”turistinvasionen”, som man kallar det, på ett bra sätt. 

 

De flesta artiklar och insändare tar upp frågan om befolkningsmängden på Öland och dess 

sysselsättning. Ibland är det huvudtemat för artikeln, ibland kommer det in som en bisats. 

Som jag beskrivit tidigare gick Ölands befolkning från och med slutet av 1800-talet ständigt 

nedåt. Likadant var det för det mesta med den öländska ekonomin. Företag och industrier 

hade svårt att starta upp och överleva på ön, och mycket utav sysselsättningen var redan tidigt 

säsongsbetonad. När min undersökning börjar är det 1930-tal och Sverige är tillsammans med 

stora delar av västvärlden i en ekonomiskt svår sits. Detta märks när man diskuterar bron, 

man ser den som ett nödarbetsprojekt för att stimulera svensk ekonomi och minska 

arbetslösheten. Många som tycker till om bron verkar anse att brons enda syfte är detta, och 

de tycker att bron som ett sådant projekt helt enkelt inte är bra nog. Därmed uppkommer en 

diskussion som för oss idag kan verka lustig, men som ändå är väldigt talande för hur man såg 

på saken på 1930-talet. Ska detta projekt för ekonomisk stimulans och ökad sysselsättning 

verkligen vara en bro? Ska man inte istället bygga något annat? Kanske är det med glimten i 

ögat man föreslår en pyramid på Ölands alvar istället, med brons ivrigaste förespråkare (och 

drottningen man ville döpa den efter) porträtterade på sidorna.  
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Man verkar i det källmaterial jag undersökt anse att det inte finns någon räddning i 

befolkningsfrågan utan en bro. Det är svårt att locka nya boende till ön och ungdomen flyttar 

ut. Efterfrågan på varor och tjänster bör minska på ön, och det finns därmed färre och färre 

arbetstillfällen. Man är inne i en ond cirkel, och det krävs något drastiskt att ta sig ur den. 

Ölänningarna ser fastlandet och då speciellt Kalmar som en bov i dramat, de suger åt sig allt 

ungt och friskt på ön, samtidigt som man anser att det är kalmariterna som förvägrar öborna 

sin bro. Befolkningsfrågan på ön blir under undersökningsperioden mer och mer akut. Mellan 

1950 och 1970 minskar Ölands befolkning i en allt snabbare takt enligt Bengt Forsberg, 

samtidigt minskade antalet förvärvsarbetande på ön med runt 2 500 personer. Därmed är det 

naturligt att frågan om befolkningsminskningen blir viktigare för skribenterna under den 

senare halvan av undersökningsperioden. 1982 kan man konstatera att befolkningen på Öland 

ökat, och man kopplar detta till bron. Att fler skulle använda bron för att flytta ut från ön, som 

en skribent trodde, verkar alltså inte ha stämt.  

 

För Öländskt näringsliv ledde inte bron till det uppsving man hoppades på, få nya företag och 

industrier hade etablerat sig på ön efter brons invigning. Dock ökades ju, vilket redan 

konstaterats, turistindustrins inkomster på ön. I denna fråga blir därmed brons påverkan 

tudelad. 

 

Under 1930-talet var det endast en liten del av den svenska befolkningen som hade råd att 

hålla sig med bil. De flesta, kanske speciellt på Öland, fick liksom insändarskribenterna ”två 

småbönder från Öland” nöja sig med att åka hästskjuts. På grund av detta finns det skribenter 

som tycker att en bro mellan Ölands och fastlandet inte är nödvändig. Om den endast byggdes 

för bilisterna så skulle ju en stor del av Sveriges befolkning då exkluderas från att åka på den. 

Man planerade inte att låta Ölands järnväg ha spår på bron, och jag kan förstå att många 

hästskjutsar skulle vara tveksamma till att köra de sex kilometrarna över sundet tillsammans 

med biltrafikanterna. Dessutom skulle ju snart flygmaskinerna bli det primära färdsättet över 

sundet, så vad spelar bron för roll då? I och med att antalet bilar i Sverige ökar, främst under 

1950-talet och framåt försvinner dock denna fråga från artiklar och insändare. Bilen blir mer 

och mer det självklara färdsättet för många.  

 

Ölänningarna verkar ha en komplex syn på färjetrafiken till ön, i både positiv och negativ 

riktning. Sjötrafiken har i alla tider varit beroende av väder och vind, och därför inte alltid 

varit tillförlitlig. Att åka färja tog tid, kostade pengar, och begränsade rörligheten mellan ö 
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och fastland. Missade man den sista färjan på kvällen fick man stanna där man var tills 

morgonen. Men det fanns en del som såg färjeresan över sundet som avkopplande och skön, 

och resan till Öland verkar också ha varit viktig för de många turister som besökte ön. Jag kan 

tänka mig att det är många som, när man stod på färjan och sakta såg Öland närma sig i 

horisonten, kände att semestern äntligen hade börjat. Mest problematiskt verkar färjebolagens 

ägandeförhållanden ha varit för ölänningarna. Att färjetrafiken ofta sköttes av kalmaritiska 

bolag sågs inte som något positivt, och de som verkar mest negativa i dagstidningarna verkar 

vara Ölandsbladets krönikörer, som mer än en gång kritiserar fastlänningar i allmänhet och 

kalmariter i synnerhet för sina försök att påverka Ölands utveckling för deras egen vinning.  

 

Öland har under de senaste hundra åren blivit föremål för förändringar som ölänningarna inte 

nödvändigtvis kunde påverka. Ön var, som beskrivits tidigare i denna uppsats, en 

djurgårdsinrättning. I en tidningsartikel från 1982 beskrivs detta som att Öland fungerade som 

en koloni för Sveriges kungahus. I källmaterialet kan man ibland se att ölänningarna känner 

sig missgynnade gentemot fastlandet. Kalmar stad, som är Kalmar läns administrativa 

centrum, och dess invånare beskrivs inte alltid på ett smickrande sätt. Huruvida dessa 

beskyllningar var rättfärdiga och rimliga eller ej är svårt att avgöra genom mitt källmaterial. 

Men oavsett om det är sant eller falskt så upplevde ölänningarna, och kanske speciellt 

tidningen Ölandsbladet, att beslutsfattarna i länet och i Kalmar stad inte var intresserade av 

Ölands bästa.  

 

Vem som bestämmer över Öland som plats och hur denna plats ska användas finns det delade 

meningar om i källmaterialet. Många ölänningar verkar själva uppfatta det som att de inte har 

makt att bestämma över platsen de bor på. De verkar, anser jag, ha en känsla av att de ofta blir 

tillsagda inom vilka ramar de får leva på sin ö, och att de har dåligt inflytande i politiska 

beslutsorgan. Dessa åsikter verkar vara konstanta i källmaterialet, de återkommer från 1930-

talet fram till 1982 i ungefär samma skepnad. Ölandsbron verkar bli en symbol i denna 

konflikt för ölänningarna. Det är dem som man tror och vill ska tjäna på denna bro, och 

många ser på bron som ett tecken på frihet. Att kunna komma och gå som man vill utan att 

åka de Kalmar-ägda färjorna och att slippa betala tullar och avgifter. 

 

Öland har alltid varit ett tydligt avgränsat geografiskt område, och den öländska befolkningen 

har därmed ofta (speciellt vintertid) upplevt sig vara isolerade från övriga Sverige. Under de 

senaste 150-åren har det blivit allt enklare att ta sig till ön, tack vare den allt tätare 



	 -	39	-	

färjetrafiken till och från ön. Trots detta har man upplevt kommunikationsproblem, och detta 

har historiskt främst varit till nackdel för ölänningarna. Den öländska identiteten har vuxit 

fram genom sekler av relativ isolering, fattigdom, och vad som säkert såg som orättvisa 

ingrepp i landskapet av statsmakter (till exempel djurgårdsinrättningen som jag nämnt innan). 

Allt detta blir till en gemensam historia för en grupp människor som ofta har bebott samma ö, 

kanske till och med samma by eller gård, i generationer.  

 

Förbättrad sjötrafik till trots började det bli uppenbart under 1900-talets första hälft att Öland 

halkade efter i utvecklingen i jämförelse med resten av Sverige. Man trodde tidigt att ökade 

kommunikationer skulle råda bot på denna problematik, och att ön skulle komma ikapp resten 

av Kalmar Län och Sverige. Dock skulle detta eventuellt komma att ske på bekostnad av 

Öland som en isolerad ö med en isolerad befolkning. En bro skulle, som vi redan konstaterat, 

bland annat påverka Ölands ekonomi, natur och befolkningsstruktur, men vad skulle alla 

dessa förändringar föra med sig? 

 

Alla platser har en historia, vare sig vi som betraktare tycker att den är intressant eller 

relevant. Att Öland kommer närmare fastlandet, dels kommunikationsmässigt men också 

psykologiskt skapar ett större utbyte mellan de olika geografiska sidorna av Kalmarsund, men 

också de psykologiska. Många oroar sig för att Öland, och ölänningarna, ska bli en del av 

fastlandet. Det verkar som att man oroar sig för att Öland, med en ökad genomströmning av 

människor, ska förlora en del av sin historiska kontext. Kanske var det många som såg 

framför sig en framtid där ingen längre visste vad de öländska ortsnamnen en gång haft för 

betydelse, och hur ölänningarna hade påverkat och påverkats av de platser de bebott.  

 

De som främst oroade sig för Ölands identitet och särart var, kanske av naturliga skäl, de som 

bodde där men också turister till ön och sommarölänningar. Enligt Anne Buttimer är 

platsidentitet och kulturell identitet nära sammankopplat, och en förlust av detta kan leda till 

en identitetskris för den som påverkas. I Ölandsbrons fall är det främst en abstrakt förlust av 

en platsidentitet man oroar sig för, Öland som geografisk plats kommer ju att finnas kvar 

(även om vissa oroar sig för den öländska naturen). De som äger ett semesterhus på en plats är 

enligt Lars Aronsson ofta väl förankrade där. Det kan även vara så att man känner en större 

platstillhörighet till semesterhuset man har, än till platsen man bor på mer permanent. Edward 

Relph menar i sin tur att begreppet hem har en stor betydelse för människor. Hemmet kan inte 

vara vilken byggnad som helst, menar han, ordet har en starkare betydelse. Enligt Relph är 
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hemmet det vi (och till viss mån andra) grundar vår identitet på. Hemmet behöver inte vara 

platsen man bor på, men det är platsen där man upplever att man har sina rötter. Det är 

grunden för vår existens, och vår mänskliga kontext. Aronssons och Relphs resonemang är 

enkla att koppla till både ölänningar, och i viss mån sommarölänningar. De har båda en stark 

koppling till Öland, även om det kanske är på olika sätt och med olika motiv. Det är dock 

svårt att säga att en grupp har mindre bestämmanderätt till ön och dess framtid än den andra 

utifrån detta resonemang, eftersom båda grupper säkert upplever att de har samma starka 

koppling till ön.  

 

Om Ölandsbron skulle komma att leda till en svagare identitet för ön i utbyte mot bättre 

kommunikationer så verkar många öbor ha vart beredda att göra bytet. Kanske var man villig 

att offra lite av den egna identiteten och särarten för att ön inte skulle bli helt avbefolkad. 

Klart verkar det dock vara att de flesta trodde att Öland ej skulle vara detsamma efter bron. 

Ett nödvändigt ont, orsak för jubel, eller en enkelriktad väg från Öland för dess ungdom, 

åsikterna har varit många. År 1982 kunde i vilket fall som helst Ivar Nilsson konstatera i en 

artikel att relationerna mellan Kalmar och Öland fortfarande var dåliga. Inte mycket verkar ha 

hänt på den fronten, enligt det dåvarande kommunalrådet från Borgholm. 
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