
 
 Miljö 18 Skee-Strömstadbanan

 
 Det viktigaste med järnvägen är kanske inte sträckningen i sig och tågen utan den
tidsanda i vilken den byggdes, de förhoppningar som knöts till den. De gedigna
stationerna, som vittnar om framtidstro och utveckling, nydanande.  Den frustande
industrin bryter in i det lunkande jordbrukssamhället på gott och ont.  Allt det man
hoppades av den nya tiden finns här, utveckling, nya arbetstillfällen, friare social ordning,
folkrörelser…
 
 Nu stannar inte längre tåget på de små stationerna, sidospår och lastkajer växer igen,
stationerna förfaller. Det är inte bara det att en epok, vilken som helst, har gått i graven.
Det är den epok då vårt eget samhälle skapades, som är överstånden. En brytningstid
som blivit historia.
 
 Idag står många stationshus tomma eller har blivit privatbostäder. Inom Strömstads
kommun finns Överby, Skee och Strömstad. Varps hållplatsbyggnad flyttades nyligen till
Munkedal, där den övertogs av Munkedals Jernvägssällskap. Överby och Skee är av den
typ som ritades av Folke Zetterwall för Bohusbanan och är unika för denna järnvägslinje.
Strömstads station byggdes av ett privat bolag som anlade bandelen Strömstad-Skee
och den ser därför annorlunda ut. Stationshusen utmed banan har rönt olika öden.
Strömstad station är idag byggnadsminne med den i Överby är mycket förändrad och
stationshuset i Skee står igenbommad men är förhållandevis oförändrad. Miljöerna ikring
stationshuset har även de förändrats såväl i Strömstad med stationsplans mederna
utformning som att Skee station har mist sitt Godsmagasin och vattentorn. Under 1990-
talet byttes ett flertal broar längs hela Bohusbanan, och endast ett fåtal av de
ursprungliga broarna finns kvar, vilket gör dem desto värdefullare. De är nu etthundra år
gamla.
 
 Sista biten av Bohusbanan, från Skee in till Strömstad, var egentligen tänkt som en
anslutningsbana till en fortsättning vidare norrut in i Østfold. Så småningom övertogs
banan av staten, och som anslutningen till Norge aldrig kom till, blev Strömstad station
banans slutstation.
 
 Motiv: Järnvägarnas utbyggnad var mycket betydelsefulla för samhällsutvecklingen.
Bibanan Skee-Strömstad belyser detta, och här finns förhållandevis välbevarade
stationsbyggnader.
 
 Innehåll: Strömstad, Skee och Överby stationer, Lokstallet i Strömstad. Banvaktstuga vid
Vettlandsbro. Bro vid Strömsvattnet/Skagen från 1902, bro vid Överby.
 
 Kulturmiljömål: Bebyggelsemiljöerna längs banan bör åtnjuta ett långsiktigt skydd, vara i
upprustat skick och vara nyttjade i någon form.
 
 Tillgänglighet, information, vård: Lokstallarna nyligen upprustade och tillgängliga såsom
konsthall.
 
 Åtgärdsbehov/Rekommendationer: Upprustning av Skee station samt säkerställande
enligt PBL. Säkerställande av lokstallarna enligt PBL.
 
 Nuvarande skydd: Strömstads station är byggnadsminne.
 
 



 Att läsa mera:
• Bohusläns museum: Kulturhistoriska miljöer utmed Bohusbanan.
• Tomas Görling: Alberts ofullbordade.
 




