


Dagen H
3september 1967och ”föregångare’

Av Gert Ekström

I
 äldre tider hade landsvägstrafiken en så 
liten omfattning att det inte spelade nå
gon större roll om de resande möttes till 

höger eller vänster på vägen. De stora tra
fikstråken var sjöar, åar, älvar och kusttrafik.

1718 hade Karl XII bestämt, i en för
ordning, att när ryttare möttes så skulle de 
vika av åt höger.

”Mötes Extra Posterne wika de för hwar annan 
utur wägen til höger. Men på smala vägar, broar 
och dylikt hafwer den företrädet som som först 
blåser i hornet.”

Detta gällde i 16 år. 1734 ändrades förfa
randet i en gästgiveriförordning och väns
tertrafik infördes.

”När resande eller farande i städer eller på landet 
mötas böra de til hwar sin vänstra sida wika at de 
hinderslöst kunna komma hwarannan förbi.”

1906 utfärdades den första förordningen 
för automobiltrafik i Sverige. Där talades 
märkligt nog inget om höger- eller väns
tertrafik!

1916 ålades motorfordonsförare för 
första gången att hålla till vänster ”när 
körbanan ej fritt kan överskådas”. Den be
stämmelsen gällde till 3 september 1967.

Vid bilismens genombrott på 1920-ta- 
let höjdes röster för övergång till högertra
fik eftersom grannländerna hade det. I 
Tärna socken, nära norska gränsen, till- 
lämpades högertrafik.

1922 fastslog en statlig utredning att 
vänstertrafik är riktigast såväl ur teoretisk 
som praktisk synvinkel.

1929 kom en ny statlig utredning. 
1930 följde en klassisk debatt om att Ka
nada gått över till högertrafik utan blod
bad. Vänsteranhängarna talade om tradi
tion och Sveriges dåliga vägar.Kungsgatan 3 september 1967. Foto Leif Engberg.
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Riksdagsman Magnusson i Skövde tala
de om att vänstertrafiken vuxit fram

”ur tvenne för Sverige särskilda förhållanden,
dåliga vägar och oländig mark.”

Kusken höll i forna tider tömmarna med 
vänster hand och den högra mot lasset så att 
det inte välte av. Ett annat skäl var risken för 
överfall och det fanns flera argument.

1934 års vägtrafiksakkunniga ”gav upp” 
och förordade en snar övergång till höger
trafik. 85-90 procent av bilarna hade rat
ten på vänster sida; det var ett skäl till att 
införa högertrafik.

1939 tillsattes en högertrafikkommitté. 
Målet var satt till att övergång skulle ske i 
juni 1943 och att omställningen skulle 
kosta 16 miljoner kronor. Flera busskarosser 
byggdes vid denna tid med möjlighet att 
kunna ha dörr på höger eller vänster sida. 
Men regeringen blev upptagen av andra 
viktigare problem under krigsåren...

1954 tillsattes en ny utredning för att få 
en övergång 1959. 250 miljoner skulle det 
kosta då. 1955 skedde folkomröstningen, 
53 procent gick till valurnorna, 83 pro
cent röstade nej! Bara i Djursholm fick H- 
övergång majoritet.

1963 skedde en debatt i riksdagen och 
vid en följande omröstning var 294 för en

3-9 HÖGERTRAFIK 1967

35 SVERIGE 35

2 september 1967 gav Postverket ut två frimärken 
med valörerna 35 och 45 öre i olika färger. Tecknare 
var Pierre Olofsson.

omläggning, 50 mot. Datum fastställdes 
till 3 september 1967, en söndag.

600 miljoner kronor var den beräknade 
kostnaden som skulle tas ut i en extra ”till
fällig” bilskatt 1964-1967. Totalt kostade 
omläggningen 628 miljoner. Notan för att 
bygga om vägar, gator och trafikplatser 
blev drygt 230 miljoner. 360 000 vägmär
ken byttes ut. Landets 8 000 bussar måste 
bytas ut eller byggas om, några kunde fa 
dispens. 1 600 nya bussar behövdes bara i 
Stockholm. Ombyggnad av bussar och 
spårvagnar kostade 260 miljoner.

Dagen H: Klockan 05 00 skulle landets 
1,7 miljoner bilister köra högertrafik. 
40 km/tim gällde där det annars var 
50 km/tim. 90 km/tim gällde på motor
väg där det tidigare varit fri fart, 
60 km/tim på övriga vägar.

Kl 01.00 till 06.00 var all privatbilism 
förbjuden.

Det fanns H-övningsgårdar, H-strum- 
por, olikfärgade handskar, H-kalsonger, 
H-frimärken, armbandsuret skulle sättas 
på höger handled - allt för att minnas att 
Sverige nu gått över till högertrafik.

De nya H-assymetriska bilstrålkastarna 
fanns inte i tillräcklig mängd. Nya stals 
från bilar av dem som inte hunnit köpa.

Självhäftande märke i gult och blätt, ett av de tvä 
”Dagen H”-symbolerna.


