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KRÖNIKA 

Är en ö med bro en riktig ö? Jag tycker inte det. Med en bro går några av en ös viktigaste egenskaper 

– kringflutenheten och avgränsningen – förlorade. Därför uteslöt jag öar med bro i boken ”Sveriges 

öar”. Men brofrågan är inte enkel, och för oss havs- och ö-intresserade tål den att diskuteras. Som 

symboler är broar vackra: de förenar människor. Även i verkligheten kan de vara vackra, men långtifrån alltid. 

De kan också vara fula och stå för oönskad exploatering, som de ”kyligt och brutalt gevärsgrå” broarna i Joyce 

Carol Oates roman ”Fallen”. 

Vetenskapligt finns förvånande lite skrivet 

om broars effekt på öar. Ofta har det varit 

mycket debatt före brobyggen, men efteråt har 

inga utvärderingar gjorts. Antagligen är broar 

bra för bekvämlighet, ekonomi och befolknings-

utveckling; i alla fall har geografen Stephen 

Royle konstaterat att irländska småöar som 

fått bro inte avfolkats på samma sätt som öar 

utan bro. Men så tillkommer då påverkan på 

mjukare värden som livsstil och ö-känsla. Hur 

förändras sådant?

 För att komplicera bilden ytterligare finns 

olika sorters broar och olika sorters öar. Många 

större svenska öar förlorade sin ö-status när 

de fick stora fasta broar: Hisingen, Tjörn, Öland. En del mindre öar har lyckats behålla sin ö-status genom att 

ha bro endast under en del av året, som Tranholmen (Danderyd) som har pontonbro vintertid. Andra har bara 

gångbroar. Vidare finns fler varianter, som Strömsö (Lidingö) med ett slags teleskopbro som de fyra invånarna 

själva kan skjuta ut vid behov. Sedan trycker de på en knapp så att bron drar sig tillbaka och Strömsö blir 

en riktig ö igen. Ramsvikslandet på västkusten (Sotenäs) är ett annat gränsfall. Sedan Sotenkanalen byggdes 

1931-35 är Ramsvikslandet helt kringflutet, men numera finns en klaffbro. För det mesta kan man promenera 

till Ramsvikslandet, men inte när bron står öppen. Är Ramsvikslandet en ö eller inte?

 Öarna i Göteborgs norra skärgård är definitivt riktiga öar. Öborna röstade 2001 nej till broförbindelse med 

Hisingen, med 67 procents majoritet. Ett tydligt nej till bro alltså, precis som på Fårö 1996. Ändå lyckades 

politiker och myndigheter driva igenom en ny folkomröstning i Öckerö kommun 2005, i samma fråga. Den här 

gången var det mer tryck på öborna. Skulle de åter försöka hindra utveckling och framåtskridande genom att 

sätta sig på tvären? Insåg de inte hur löjliga de var? När resultatet stod klart - samma som 2001 - var vi många 

som gladdes åt att ö-livsstilen vunnit över bekvämlighet och ekonomi. Där fick dom, fastlandsborna som utmålade 

öborna som inskränkta nejsägare! Inskränkta? Så fräckt! Som om man skulle bli inskränkt av - HavsUtsikt! 
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– det är frågan


