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Sammanfattning 
 

I denna undersökning studeras den stora trafikutredning Uppsala genomförde 1936. 

Undersökningen visar hur bilens företrädare lyfte fram cyklisterna som irrationella 

och ibland till och med farliga. Cyklismens förkämpar grundade sin argumentation i 

sin majoritet som trafikslag. Det är känslostyrda argument kontra sakliga, 

faktabaserade dito. Undersökningen redogör för hur dessa såg ut, och hur bilismen 

segrade.    

 

Nyckelord: Cykel, Uppsala, 1930-tal, 1940-tal, Stadstrafik  
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Inledning 

Den 28 november 2013 antog Kommunfullmäktige en ny policy för cyklandet i 

Uppsala Kommun. Där står: ”Ökad cykling bidrar till en bättre folkhälsa. Fler 

cyklister leder även till en minskad biltrafik och därmed till en attraktivare 

stadsmiljö.”1 

 Uppsala har en djupt rotad cykelkultur. Bland stadens yngre medborgare (18 

– 24 år) och studenter är cykeln det vanligaste transportmedlet. 2 I en studentstad 

som Uppsala där denna grupp konstant är stor är således cyklingen, och 

möjligheterna till denna, mycket viktiga. Kommunen har sedan 2013 tagit krafttag för 

att prioritera cyklismen som transportmedel. Huvudargumenten går att finna i 

policydokumentet. Genom ökat fokus på cykeln kommer förbättrad folkhälsa och en 

attraktivare stadsmiljö skapas. Dessutom vill kommunen att andelen bilresor i 

kommunen minskas. 3 

 Det verkar som att vi nu bevittnar en renässans för cykeln och cyklismen. 

Men det borde således betyda att cyklismen levt i skymundan fram tills nyligen. Men 

så har det inte alltid varit.  Tidigare forskning har visat att 1930-talet var en guldålder 

för cyklandet. Under Andra världskriget ledde bensinbristen till en kraftig ökning av 

cyklandet i huvudstaden. Men under efterkrigstiden fick cykeln dock stå tillbaka för 

bilens framfart. Den senare sågs som mer tekniskt högtstående och prioriterades 

därefter. 4 Efterkrigstidens stora infrastrukturprojekt utfördes med bilismen i fokus. 

Den tillbakagång som cykeln upplever, inleds redan på 1930-talet. Paradoxalt nog 

under sin storhetsperiod. Det är dock viktigt att komma ihåg hur antalet bilar ökade 

dramatiskt under samma period.5  

 

                                                      
1. Cykelpolicy för Uppsala Kommun, Antagen av Kommunfullmäktige 28 oktober 2013. §124, (Uppsala 

2013) 
2 Forss, Oscar & Fritz, Daniel, Cykelåret 2015; En sammanställning av Uppsala Kommuns cykelarbete 

under året, Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala Kommun, [publ. 29 januari 2016], (Ingår i 

”Cykeltrafik – ett styrdokument”) 
3 Cykelpolicy för Uppsala Kommun. 
4 Emanuel, Martin, Trafikslag på undantag: Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980. (Stockholm 2012), 

(Monografier utgivna av Stockholms stad ; 222) 
5 Martin Emanuel, s. 52 
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 I Uppsala genomförde Kommunikationsnämnden 1936 en stor utredning om 

hur trafiksituationen bäst kunde förbättras. I Uppsala stadsarkiv finns flertalet 

remissvar från ett antal sakkunniga, bland andra Motorklubben, Transportförbundet 

och Cykelfrämjandet, alla med varsin syn på en idealisk trafiksituation.  

Oavsett vad som sades i yttrandena står det klart att följden av efterkrigstidens stora 

infrastrukturprojekt blev ett samhälle där bilen stod i främsta ledet. Lika klart är att 

cykeln, trots bilens framfart, behöll sin plats som det folkligaste färdmedlet.6 Därför 

kan det vara intressant att fråga sig; vad föranledde cyklismens tillbakagång, inte i 

antalet cyklande personer, utan i dess ställning som trafikmedel gentemot bilen?  

 

Tidigare forskning 
 

Denna undersökning kommer förhålla sig till två tidigare bidrag till forskningsläget. 

Den första är Martin Emanuels Trafikslag på undantag: Cykeltrafiken i Stockholm 1930-

1980. Denna avhandling ger en djupgående förståelse för cyklismen utveckling i 

Stockholm. Den kritiske undrar kanske varför en avhandling om Stockholm är 

relevant för en undersökning om Uppsala? Jag menar att Emanuel fångar en 

inställning hos Stockholms politiker och sakkunniga som återfinns över hela landet. 

Skillnader i inställning gentemot cyklismen underlättar också förståelsen för de 

remissyttranden som inlämnades, som i detta fall, i Uppsalas trafikutredning 1936.

 Emanuels text används för att sätta in utvecklingen i Uppsala i en nationell 

kontext. För de som ansåg att bilen hörde till det moderna Uppsala är deras agerande 

och sätt att uttrycka sig likvärdig med den diskussion som fördes i rikets huvudstad. 

Detsamma gäller för de som propagerade för att bibehålla cykelns ställning som det 

främsta trafikslaget. 

 Det andra verket är Per Lundins Bilsamhället – Ideologi, expertis och 

regelskapande i efterkrigstidens Sverige. Förvisso fokuserar Lundin på bilismens 

utveckling under efterkrigstiden, alltså senare än denna undersöknings huvudfokus. 

Den kan, å andra sidan, ge en ökad förståelse för de som såg bilens framkomlighet 

och prioritet av högsta vikt. Denna undersökning och dess resultat placeras sig 

                                                      
6 Martin Emanuel, s. 52 
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mellan Emanuel och Lundins resultat där den förre kartlagt utvecklingen för 

cyklismen i Stockholm medan den senare fokuserat på bilismen i hela Sverige. Denna 

undersöknings bidrag är en första överblick i processen i Uppsala. En stad vars djupt 

rotade cykelkultur gick ett liknande öde till mötes som den i Stockholm. Och där 

bilen tog samma språng framåt likt övriga landet.  

 

Den miljö i vilken våra debatter fördes var trafikvänliga, i synnerhet när det gällde bilarna, 

det tekniska framstegets människovänliga sinnebild. Bilinnehavet spred sig allt djupare ned 

i samhället, demokratisering av bilen började sätta in på allvar. Man trivdes med trafiken, ja 

med gatornas trängsel och buller – det hörde storstaden till, och man var glad att Stockholm 

höll på att bli storstad.7 

 

 Citatet ovan återfinns i Martin Emanuels avhandling. Det kommer från 

Yngve Larsson som satt på en mängd gatu- och trafikpolitiska poster i Stockholm 

mellan 1924 och 1954. Enligt Emanuel såg Yngve Larsson på den ökade trafiken ”Inte 

bara med oro och bekymmer utan också, låt oss medge det, med en viss stolthet”.8 

Per Lundin menar att det i efterkrigstidens Sverige fanns en vision om ett svenskt 

idealsamhälle där allt in i minsta detalj var anpassad för bilen. Det var lika utopiskt 

som faktiskt genomförbart.9 Detta synsätt, där bilen likställdes med framtid och 

modernitet dök inte bara upp direkt i efterkrigstidens Sverige. Tankarna om bilismen 

och dess herravälde över vägarna går att finna redan under 1930-talet. Dels i 

Emanuels Stockholm men även i Uppsala. Cyklismen spelade alltså på bilismens 

planhalva redan i samband med trafikutredningen i Uppsala 1936. Vilket blir 

uppenbart längre fram i undersökningen.   

 

   

 

 

 

                                                      
7 Martin Emanuel s. 147 
8 Ibid. s. 146-147 
9 Lundin, Per, Bilsamhället: ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige, (Stockholm, 2008), 

(Monografier utgivna av Stockholms Stad ; 193), Stockholmia förlag, s. 35 
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Syfte 

Denna undersökning har som mål att försöka lyfta fram delar av processen där bilen 

övertog herraväldet över Uppsala gator och vilka som bidrog till denna övergång.  

Detta genom att genomföra en empirisk undersökning av den diskussion som följde i 

trafikutredningen från 1936. På vilket sätt framställdes cyklisterna, dels av 

cyklisternas förespråkare, men framförallt av dess motståndare? Och vilka var det 

som uttalade sig för och emot bilen samt hur skiljde sig deras resonemang åt? Att 

besvara dessa frågor kan möjligen förklara hur en stad som Uppsala byggt sin 

infrastruktur kring ett färdmedel som färre har tillgång till istället för cykeln som 

betydligt fler har möjlighet att nyttja.  

 

Avgränsning 
 

Som startår för undersökningen har jag valt 1936. Detta eftersom det är under detta 

år som remissvaren från de olika intressegrupperna inkommer till 

Kommunikationsnämnden. Sedan har jag plockat in material i form av officiell 

korrespondens mellan olika sakkunniga från samma år, samt 1937 och sedan 1945.  

Valet av startperiod berodde främst på Martin Emanuels uttalande om 1930-talet 

som cyklismens guldålder, det tilltagande trafikkaos före, under och efter kriget samt 

bilismens kraftiga expansion i efterkrigstiden. Den lyckliga slump att Uppsala 

genomförde en trafikundersökning just 1936 bör, trots sin ringa kvalitet som 

akademiskt argument, ändå föras fram.  
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Metod, Material & Källkritik 

 

För att förstå cyklismen uttåg från det trafikpolitiska finrummet tar denna 

undersökning sin början i mitten på 1930-talet, under cyklismen guldålder och kring 

den stora utredning som staden genomförde. Undersökningen slutar strax för 1950-

talet då byggandet av det moderna Sverige tog fart på allvar.  

 I Uppsala kom trafikproblematiken inte enbart att handla om cyklisternas 

kontra bilisterna och dess kamp om herraväldet över vägarna. Det förs även en livlig 

diskussion kring spårvagnarnas vara eller icke-vara. I flertalet brev till 

Drätselkammaren uppmuntras övergången till elektriska bussar. Det handlar inte 

enbart om en strävan efter det nya och moderna utan även förbättrad framkomlighet 

och trafiksäkerhet. Spårvagnarna ansågs inte kunna förenas med den växande 

bilismen.10  En stor del av korrespondensen behandlar även tågpriserna till 

Stockholm samt taxor på ”Droskvagnar” (med andra ord taxibilar). I huvudsak är det 

dock bilarna och cyklarna som diskuteras.  

 Källmaterialet består av två delar:  

1. Korrespondens mellan Drätselnämnden i Uppsala, Kommunikationsnämnden 

och stadsingenjör Karl E. Romson samt stadsarkitekt Gunnar Leche i vilka de 

diskuterar infartsvägar och stadstrafiken. Denna korrespondens ger en god 

bild över synen på cykelvägar och cykelparkeringar förändrats mellan mitten 

på 1930-talet och krigsslutet 1945 samt de närmsta åren därefter. Eftersom 

korrespondensen kring utredningen 1936 ofta adresseras till Drätselkammaren 

är det på sin plats att förklara begreppet. Den kan jämföras med en stads 

styrelse. Efter 1971 kallas det för Kommunstyrelse. I denna undersökning 

används dock det äldre begreppet. 11 

 

 

                                                      
10 Svenska Motorklubben – Uppsalaavdelningen, Angående utredning av trafikförhållandena i Upsala, 
(Uppsala, 10 september 1936), Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-1955, F 11:4, Uppsala 
Stadsarkiv. 
11 Drätselkammare (2016), Nationalencyklopedin 
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2. Den stora trafikutredning som genomfördes 1936 har som nämnts i 

inledningen efterlämnat ett antal remissyttranden. Organisationer som Upsala 

Droskägareförening, Svenska Motorklubbens Uppsalaavdelning samt 

Cykelfrämjandet i Uppsala inkom alla med sina synpunkter.12 Dessa 

yttranden är mycket viktiga, dels för att sätta sig in i den konflikt som rådde 

mellan bilister och cyklister men även för att förstå hur cykeln till slut fick se 

sig besegrad. 

  Materialet ur Uppsalas Stadsarkiv är i allra högsta grad tendensiöst.13 Det är 

uppenbart hur exempelvis Svenska Motorklubben formulerar sig för att ge sken av 

en stad i absolut trafikkaos. Där cyklister är, till skillnad mot bilisterna, olydiga 

trafikanter som vårdslöst tar sig fram i trafiken. Därför innehåller Motorklubbens 

remissyttrande förutom önskemål om avkortade trottoarkanter också krav på 

polisväsendet ökade frekvens i lagförandet av olydiga cyklister. Det var regelrätt 

propaganda för bilen och mot cyklisterna. På andra sidan finns Cykelfrämjandet som 

inte förnekar den förekommande okunskapen som finns bland cyklisterna men å 

andra sidan väljer att betona cyklarnas majoritet i trafiken.14 Detta fenomen är kanske 

att vänta i just remissvar. En remiss är till för att en viss aktör ska uttala sig, i detta 

fall om en trafikåtgärd. Det ligger således i denna organisations intresse att styra 

åtgärden i den riktning som är mest gynnsam för just dem. Denna undersökning 

handlar emellertid inte enbart om att redogöra för Uppsalas trafiksituation 1936 eller 

för den delen hur den såg ut 1947. Det handlar istället om att förstå när, och om 

möjligt hur, cyklismen förlorade sin plats i det trafikpolitiska finrummet. Med 

finrummet menas vilket trafikslag som ansågs ha företräde på vägarna och vilket 

som de stora infrastrukturprojekten riktades mot. Därför är källmaterialet, hur 

tendensiöst det än må vara, viktigt och givande eftersom det visar vilka aktörer som 

                                                      
12 Utdrag ur: Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-1955, F 11:4, Uppsala Stadsarkiv. 
13 Tendensiöst innebär att texterna (i detta fall) är färgade av författarnas egna syften. Det är därför 

viktigt att förhålla sig till dessa med viss skepsis. Motorklubbens beskrivningar av cykeltrafikanterna 

kanske inte beskriver hur det faktiskt såg ut på Uppsalas gator. De beskriver emellertid 

Motorklubbens egen bild över trafiksituationen. Mer om hur läsaren ska förhålla sig till tendensiösa 

material går att finna i: 

Jarrick Arne & Söderberg Johan, Praktisk historieteori, sjunde upplagan, (Stockholm, 2014), 

(Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet) 
14 Cykelfrämjandets Uppsalaavdelning, Till Drätselkammarens trafikkommitté, (Uppsala, 16 september 
1936), ), Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-1955, F 11:4, Uppsala Stadsarkiv. 
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medverkade i att motverka cyklismen likväl som de som talade emot bilen. Det vore 

allt för enkelt att hävda att argumentationen kring trafikfrågan och smutskastningen 

av cyklisterna vore de enda faktorerna i cyklismens tillbakagång. Men den är 

åtminstone en del i större helhet. En del, trots sin ringa storlek, ändå är viktig att 

belysa.  

    

Ett begynnande kaos 
 

Trafiksituationen i Uppsala 

 

Cykeltrafiken behandlas på två sätt i materialet. Det första är de översiktsplaner i 

vilka stadsingenjör Karl E. Romson presenterar  nya dragningar och förbättringar på 

befintliga vägar. I en promemoria till Drätselkammaren i Uppsala redogör 

stadsingenjören för hur cykelbanor på bästa sätt dras fram: 

 

Cykelbanor […] bör anläggas vid infartsvägarna och infartsgatorna samt vid de större 

vägar i övrigt, som förbinda staden med förorterna, ävensom inom staden, där 

förhållandena så medgiva, alltså vid vissa trädplanterade gator [---].15 

 

Cykelbanorna avskildes alltså från körbanan med träd. För att göra trafiken säker för 

bilister likväl som för cyklister. Men redan här börjar bilens framkomlighet 

prioriteras. En förutsättning för att cykelbanorna skulle kunna anläggas var att det 

fanns tillräckligt med utrymme för att den skulle vara avskild från körbanan.16 Men i 

flera fall verkade det vara brist på just utrymme. Med tilltagande biltrafik gjorde 

stadsingenjören bedömningen att körbanor var viktigare för staden. Med det inte 

sagt att cyklarna helt uteslöts som transportmedel. Romson föreslår att där utrymmet 

inte räcker till för avskilda cykelbanor bör körbanan istället breddas, på 

cykelbanornas bekostnad.17 Emanuel redogör för liknande avvägningar i Stockholm 

under samma period. Cyklarna skulle istället hänvisas till körbanan och därmed dela 

                                                      
15 Romson Karl E, ”Till Drätselkammaren i Uppsala”, Uppsala, Mars 1937, Stadsfullmäktiges Tryck, 

1937. Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-1955, F 11:4, Uppsala Stadsarkiv.  
16 Ibid.  
17 Karl E Romson, s. 20 



12 
 

utrymme med bilarna.18 Oavsett i vilken utsträckning Romsons förslag realiserades 

verkar körbanan varit att föredra för Uppsalas cyklister det märks om inte annat 9 år 

senare,  i april 1945 skriver stadsarkitekt Gunnar Leche ett svar till ingenjör Sven 

Lundberg, ordförande i Sveriges Industriförbund, och dennes förslag på 

trafiklösningar. Leche menar att då cykelbanorna, som är anlagda i sand är allt för 

gropiga, tycks cyklisterna istället välja de stenbelagda körbanorna i staden. Leche går 

så långt att föreslå att staden upphör med sina satsningar på separata cykelbanor och 

istället lägger pengarna på att underhålla körbanorna.19 

 Det andra sättet cykeltrafiken behandlas är i de många yttranden som 

skickas till Kommunikationsnämnden 1936. Att staden å sin sida ville hänvisa 

cyklisterna till körbanan medan den ständigt tilltagande biltrafiken och dess 

företrädare ville göra det motsatta innebar naturligtvis svårigheter. Svenska 

Transportarbetareförbundet skriver i januari 1946: 

 

Beträffande ordningspolisens funktion få vi framhålla önskvärdheten av att cyklisterna 

tillhålles följa gällande förordningar och bestämmelser. Det hör till ordningen för dagen 

att inte endast vanliga cyklister utan även transportcyklar färdas i bredd och trots 

upprepade signaler är det omöjligt att verkställa omkörning förrän möjligen en lucka i 

den mötande cykeltrafiken uppstår.20 

 

Olydiga cyklister 

När staden 1936 tillsatte ”Kommittén för utredning rörande förbättring av 

trafikförhållandena i Upsala stad” inkom en mängd yttranden i trafikfrågan . Nedan 

följer yttranden från Svenska Motorklubbens Uppsalaavdelning, U.P.A – Upsala 

Droskägareförening, Uppsala Åkeriförening, Svenska Transportarbetareförbund – 

avd 182, Uppsala Transportarbetarefackförening samt Cykelfrämjandets  

Uppsalaavdelning. Först är det på sin plats att enbart observera vilka som inkommit 

med svar. Av sex svarande är fem av dessa bilburna. Cykelfrämjandets svar är det 

mest omfångsrika, men de är ändå ensamma i sin strävan. Redan i detta skede fanns 

fem aktörer som skulle gynnas av cykelfria gator. Samtidigt är det på sin plats att 

                                                      
18 Karl E Romson, s. 20 
19 Gunnar Leche (#1), s. 3 
20 Svenska Transportarbetareförbundet – avd. 182, 1945, s. 3 
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komma ihåg Gunnar Leches uttalande om hur cyklisterna tio år senare föredrog 

körbanan istället för cykelvägarna.21 Romsons kommentar om hur cykelbanorna på 

fler platser kunde behöva offras ger en bra bild över situationen för cyklisterna.22 

Ett drag kring flera av yttrandena från ”de bilburna” är att tonen inte anger en 

aversion gentemot cyklism i allmänhet utan de olydiga cyklisterna i synnerhet.23 För 

Upsala Droskägareförening skriver Rudolph Bergh och Sven A Karlsson exempelvis i 

augusti 1936:  

 

 Polisen bör ett effektivare sätt, lära flertalet av stadens cyklister trafikkultur, samt 

lydnad till gällande trafikförordning.24 

 

Uttalandet porträtterar väl de problem som stadens trafiksituation innebar. I Martin 

Emanuels Stockholm märktes en liknande retorik från de bilburna. En viktig detalj 

framförs av Emanuel som menar att antalet cyklar ökade i Sverige under 1930- och 

1940-talen. Inte minst i samband med kriget då bensinen i perioder ransonerades.  

Cyklisterna var således många och i takt med att de med träd avskilda cykelvägarna 

försvann till förmån för bredare körbanor25 i kombination med en ständigt 

tilltagande bilism är det lätt att förstå hur trafiksituationen, trots bredare körbanor, 

ständigt försämrades. Bredare vägar borde rimligtvis förbättrat situationen, men inte 

om fler (både bilar och cyklar) kom att trängas på samma yta.  

 Svenska Motorklubben ägnar i sitt yttrande också tid åt att kritisera 

cyklisterna. De kräver att det ska göras förbjudet för cyklister att färdas på körbanan 

om det på samma väg finns cykelbana.26 Jag har i mina efterforskningar inte hittat 

någon karta över de vägar där cykelbanor står utmärkta. Stadsingenjör Romson 

menar emellertid att de avskilda cykelvägarna i flera fall behövde offras för att ge 

plats åt bredare körbanor.27 Därmed skulle bilisterna på många platser inte ha något 

                                                      
21 Gunnar Leche, [#2] 
22 Karl E. Romson, s. 20 
23 Bergh Rudolph, Karlsson Sven A, Upsala Droskägareförening: Till Kommittén rörande bättre 
trafikförhållanden i Upsala, (Uppsala, 24 augusti 1936), Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-
1955, F 11:4, Uppsala Stadsarkiv 
24 Ibid.  
25 Karl E. Romson, s. 20 
26 Svenska Motorklubben – Uppsalaavdelningen  
27 Karl E. Romson, s. 20 
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annat val än att dela utrymme med cyklisterna. Uppsala Åkeriförening menar å sin 

sida att anläggandet av cykelbanor är ”behjärtansvärt” men tillägger också att detta 

gäller ”där detta låter sig göras”.28 Även här framförs klagomål över cyklisternas 

trafikvett samt: ”Att polisen borde vara betydligt mera angelägen om att uppfostra 

cycklisterna till trafikkultur är också värt att påpeka”.29  

 Svenska Transportarbetareförbundet är mindre nyanserade i sin 

framställning av trafiksituationen. Likt de tidigare nämnda organisationerna 

kritiseras polismakten för att de inte i önskvärd omfattning tillrättavisar cyklister 

som bryter mot trafikreglerna. En passage är synnerligen vinklad: 

 

Sannolikt finnes en hel del bilister och 90 % cyklister som icke känna till de särskilda 

ordnings- och trafikföreskrifter som äro gällande för Upsala stad.30 

 

Sedan följer en lång utläggning där förvisso även bilisterna tillskrivs vissa trafikbrott. 

Det är dock cyklisternas dito som angrips hårdast. Polismyndigheten uppmanas att 

av felande cyklister kräva cykelnummer och utfärda böter.31 Förbundet går så långt 

att påstå att antalet gångtrafikanter minskat, till förmån för bilen, och att utrymmet 

för gångväg minskas för att bredda körbanorna. Hur förbundet lyckats få fram sådan 

statistik framgår dessvärre inte.  

 Ironiskt nog propagerar förbundet, sitt uppenbara cykelmotstånd till trots, i 

ett fall för att trädrader på Wallenbergsvägen ska tas bort.32 Med det skulle 

cykelbanan försvinna och därmed skulle ännu fler cyklar behöva trängas på 

körbanorna.  

 

 

 

                                                      
28 Uppsala Åkeriförening, Till Drätselkammarens trafikkommitté, (Uppsala, 5 december 1936), 

Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-1955, F 11:4, Uppsala Stadsarkiv, s. 4.  
29 Uppsala Åkeriförening 
30 Svenska Transportarbetareförbundet – avd 182, Till Trafikutredningskommittén, (Uppsala den 28 

augusti 1936), Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-1955, F 11:4, Uppsala Stadsarkiv. 
31 Ibid.  
32 Svenska Transportarbetareförbundet – avd 182.  
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   10 år senare, 1946, framförde Eric Ahlström (högerpolitiker i Stockholm) hård kritik 

mot cyklisterna. I hans mening var det märkligt hur en cyklist inte behövde något 

certifikat som styrkte att denne var insatt i gällande trafikregler. Ahlström menade 

att en cyklist ”bara behöver köpa en cykel för att bli fullgod trafikant”.33 Cyklister 

skulle hålla sig undan och inte störa motortrafiken.34  

 

 

En bortprioriterad majoritet 
 

Cykelfrämjandet hade, statistisk sett, ett guldläge. I sitt yttrande för de fram 

resultatet av den senaste trafikräkningen (utförd i juli 1936) och kan då meddela att 

cyklisterna stod för ca 70 % av stadens totala körbanetrafik. På tre räkningsdagar 

uppmättes antalet cyklar till 103495 stycken medan de övriga fordonsslagen bestod 

av 45795 stycken.35 Med cyklisterna i kraftig majoritet borde Uppsala och dess 

trafikkommitté i första hand se till att cykeltrafikens behov tillgodosågs.36

 Cykelfrämjandets inlägg skiljer sig något från de övriga. De är inte kritiska 

till bilismen på det sätt som bilisterna är mot cyklisterna. De ser nyttan i både bil- och 

cykelburen trafik i innerstaden. Cykelfrämjandet kräver förvisso att cykellederna 

dras så att resan inte tar längre tid. Eller med sina egna ord: ”Vidare skola banorna 

läggas så central och gint som möjligt”. Men de är inte främmande för att cykelbanor 

istället för att gå längs en av biltrafik tungt trafikerad väg, läggs genom parker och 

planteringar.37 Det ska inte bara gå snabbt, det ska också vara angenämt att cykla i 

staden. Genomgående lutar föreningen sig på sin majoritet i trafiken. Vad gäller 

vägunderhållet anser Cykelfrämjandet att resurserna är snedfördelade. Hur, frågar 

de, är det försvarbart att offentliga medel lagts på ”[...] Förstklassiga gator och vägar 

för automobilerna som dock endast representera ca 28% av trafikvolymen”.38 Utifrån 

Gunnar Leches inlägg 1945 framstår det som att Cykelfrämjandets vädjan inte gått 

                                                      
33 Martin Emanuel, s. 112 
34 Ibid, s. 112. 
35 Cykelfrämjandets Uppsalaavdelning 
36 Cykelfrämjandets Uppsalaavdelning 
37 Ibid.  
38 Cykelfrämjandets Uppsalaavdelning.  



16 
 

fram. Leche skriver dels i sitt svar på ingenjör Sven Lundbergs förslag, att 

anläggandet av kombinerade körbanor, gång- och cykelvägar endast är aktuellt om 

gatubredden på 26 meter kan tillgodoses.39    

 Martin Emanuel menar, med ett citat från Svenska Dagbladets Gotthard 

Johansson, att bilen blev ”det nya momentet i trafiken”.40 Eftersom bilen var mer 

krävande ur trafiksynpunkt (dels tog den mer plats men var också betydligt farligare 

vid olyckor) kom den från 1920-talet att ”sätta sin prägel på det nutida cykellivet”.41 

Därför kom många trafikfrämjande insatser att tillgodose just bilens behov.42 Det 

förefaller inte handla enbart om en inställning till bilens överlägsenhet, utan snarare 

övriga trafikanter (såväl cyklisters, spårvagnars, gångtrafikanters och bussars) 

framkomlighet och säkerhet.  Men oavsett hur lösningarna faktiskt utformades och 

för vilka de utfördes, blev resultatet ett Stockholm byggt (främst) för bilen.43 

 

Parkeringsfrågan 
 

Parallellt med trafiksituation ägnas mycket tid åt parkeringsfrågan. Konflikten 

handlar i grund och botten om vilket trafikslag som det ska beredas plats för. Utifrån 

kartan (Figur 1) går det att utläsa att bilparkeringarna var dominerande redan 1930. 

Dock är det värt att ha i åtanke att en bil tar betydligt mer plats än en cykel. Kartan 

kan därför inte ge någon uppgift om hur många fordon per trafikslag och 

parkeringsplats som erbjöds. Samtliga bilförbund förordar fler bilparkeringar.44

 Cykelfrämjandet å sin sida, åberopar återigen sin majoritet i trafiken och 

menar därför att det borde vara helt självklart att fler cykelparkeringar anläggs i 

staden. Stora Torget hade 1936 (som delvis syns på kartan)  för både cyklar och bilar.  

 

 

 

 

                                                      
39 Gunnar Leche [#1] 
40 Martin Emanuel, s. 98 
41 Ibid. 
42 Martin Emanuel, s.98  
43 Martin Emanuel, s. 98 
44 Svenska Motorklubben, Transportarbetareförbundet och Droskägareföreningen. 
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Cykelfrämjandet framför: 

 

Även om bilarna redan nu ha det trång med parkeringsutrummet, är dock 

proportionerna mellan velocipeder och automobiler sådan, att cyklisterna anse sig ha 

berättigade anspråk på att få hela detta hörn av torget upplåtet för sina behov och att 

således även de nuvarande två  bilparkeringsplatserna ärstädes böra upplåtas till 

cykelparkering.45 

 

 

 

Figur 1: Kartan redogör för parkeringsmöjligheterna i Uppsala. Grönmarkerat är parkeringsplatser för 
motorfordon. Rött är de av kommunen uppställda cykelparkeringarna och blått är cykelparkeringar som enskilda 

aktörer ställt upp. 46 

Parkeringsfrågan är känslig. Inte enbart på grund av bristen på dem. Utan även 

eftersom bristen på både bil- och cykelparkeringar innebär felparkeringar, som i sin 

                                                      
45 Cykelfrämjandet Uppsala 
46 Karta över Uppsala Stad, Eric Nohldén – Mätningsingeniör, 1930. [Färgmarkeringarna är förbättrade i 

efterhand av uppsatsförfattaren], Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-1955, F 11:4, 

Uppsala Stadsarkiv 
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tur är en stor störning i trafiken. Droskägareföreningen skriver exempelvis om det 

riskabla i cyklar parkerade längs trottoarkanten och det inte ovanliga fenomenet att 

dessa välte ut i körbanan.47     

 Trots sina argument verkar Cykelfrämjandets önskemål vad gäller parkering 

inte kunnat tillgodoses. Den 10 april 1945 skickar Kommunikationsnämnden ett brev 

till Byggnadsnämnden där de, några veckor före krigsslutet, förebådar biltrafikens 

ytterligare tilltagande. Enligt Kommunikationsnämnden är det troligt att 

cykeltrafiken därmed kommer minska. I brevet skriver de även hur antalet 

cykelparkeringar snart nått sin maxgräns. I och med den förmodade minskningen av 

cyklar, ansåg de därför att tiden var inne för att omvandla cykelparkeringar till 

bilparkeringar.48 Nämnden menar också att Uppsalas polismästare ställt sig bakom 

yttrandet. Martin Emanuel menar att det i början av 1940-talet fördes liknande 

diskussioner i Stockholm. Där ansåg Trafikinspektörerna att cyklisterna var ovilliga 

att parkera sina cyklar på anvisad plats, och trots att det enligt honom fanns 

tillräckligt med parkeringsplatser valde många att ändå ställa sig längs 

trottoarkanten.49 I Stockholm tycks polisen ändå varit mer positiv till fler 

cykelparkeringar än vad stadens politiker var.50 Det i sin tur kanske kan förklaras 

med ett exempel från Uppsala där Cykelfrämjandet menar att polisen inte kunnat 

tillsätta ordentligt manskap för trafikkontroller.51 Det är inte otänkbart att den stora 

mängd cyklister var för svårhanterlig för polisen och att de hellre gick på 

Cykelfrämjandets linje52 med utbildning i skolor och fler parkeringar än att behöva 

uppfostra trafikanter genom böter. Samtidigt kan polisens stöd för 

Kommunikationsnämndens yttrande 1945 tolkas att de hellre såg att staden gynnade 

bilen än att behöva jaga alla cyklister. Å andra sidan finns det inget, åtminstone inte i 

det material som denna undersökning baseras på, som antyder att cykeltrafiken 

skulle minskat i Uppsala enbart på grund av färre parkeringsplatser eller 

bortprioriterade cykelvägar.  

                                                      
47 Upsala Droskägareförening 
48 Kommunikationsnämnden: Till Byggnadsnämnden, (Uppsala 10 april 1945.)  

Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-1955, F 11:4, Uppsala Stadsarkiv.  
49 Martin Emanuel, s.122 
50 Martin Emanuel, s.124. 
51 Cykelfrämjandets Uppsalaavdelning 
52 Ibid.  
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Sammanfattande analys 
 

Kommunikationsnämnden fick inte rätt i sitt påstående 1945 angående cykeltrafiken. 

Visst ökade biltrafiken. Dock inte på bekostnad av cyklismen. I en 

trafikundersökning från 1953 verkar cyklarna fortfarande vara det dominerande 

färdmedlet där de stod för nästan 60 procent av alla trafikobservationer.53 

Undersökningen fastslår förvisso att cykeltrafikens dominans minskat sedan 

mätningarna utförda 1950.54    

 Utifrån materialet som presenterats i undersökningen kan tre huvuddrag 

utläsas. Det första är att stadens aktörer under utredningen 1936 verkar ha strävat 

efter att samtliga trafikslag skulle beredas plats på stadens vägar och gator. Trots viss 

pessimism från stadsingenjör Romson går det ändå i hans skrivelse att utläsa ett 

drömscenario med kombinerad körbana och avskild cykelbana.55 Det andra, 

paradoxalt nog, är den till synes rådande uppfattning att cykelbanor är det som först 

bör offras till förmån för körbanor och trottoarer. I detta fall är det inte enbart 

remissyttranden från ”de bilburna” som avses utan även Romson och Leches inlägg 

från 1937 (i Romson fall) och 1945 (Leche). Det tredje draget är med den till synes 

stora kraft som Motorklubben, Droskägareföreningen, Transportåkareförbundet och 

Åkeriföreningen lyckas få igenom sina önskemål. Det lyckades trots att cyklisterna 

var överlägset flest. Det verkar som att de bilburnas styrka, förutom att det var fler 

organisationer som yttrade sig till bilens fördel, låg i att motortrafiken redan format 

trafiken i stor utsträckning. De hade således redan ”en fot inne” och kunde sedan 

manövrera ut Cykelfrämjandet genom att hänvisa till den otrygga situation som 

cyklisterna medförde. Dessutom kunde olycksrisken även åberopas med avsikten att 

minska antalet cyklister på gatorna, inte enbart för bilisternas, utan även för 

cyklisternas säkerhet.56 Den tidigare nämnda Yngve Larsson sade till exempel 1944: 

”Trängseln på gatorna kommer att göra cykeltrafiken obekvämare och farligare”.57 

                                                      
53 Uppsala Stads Kommunikationsnämnd, Trafikundersökningar år 1953, (Uppsala, 1953), Tabell 2, 

Kommunikationsnämnden; Diverse handlingar 1933-1955, F 11:4, Uppsala Stadsarkiv 
54Ibid. (Själva undersökningen från 1950 går ej att finna i Kommunikationsnämndens handlingar på 
Uppsala Stadsarkiv.)  
55 Karl E. Romson, s. 20  
56 Martin Emanuel, s. 131. 
57 Martin Emanuel, s. 131  
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Samtidigt var det just bilismen segertåg som banat väg för konflikten eftersom de 

nya och bättre vägarna, som var byggda för bilarna58, även kom att nyttjas av 

cyklisterna då de var betydligt slätare än de gropiga cykelbanor som Gunnar Leche 

beskrivit.59 Kanske handlar det om att cykeln och cyklismen blev folklig ungefär 

samtidigt som bilen fick tillräcklig spridning för att kräva rejäla trafikåtgärder? Alltså 

fick Uppsalas politiker göra en avvägning mellan att tillgodose de som hade 

begränsat utrymme och framkomlighet och de som redan kom fram överallt om än 

med viss obekvämlighet. När väl bilarnas framkomlighet säkrats och cykelbanornas 

skick underprioriterats hade cyklisterna inget större val än att istället välja körbanan 

och konflikten var ett faktum. Per Lundin för även fram i sin forskning hur 

trafikexperterna, alltså de som förordade bilens prioritet, genom att aktualisera bilen 

som det moderna och förkroppsliga bilens framtidsideal fick sin egen kunskap och 

expertis att bli detsamma;  modern och en del av framtiden.60 Cyklisterna behöll sin 

majoritet som trafikslag, men de utgjorde en relik som trängdes med den ständigt 

tilltagande och ständigt moderna bilen. För denna förklaring finns även stöd att 

hämta från Emanuels avhandling. Där lyfts trafikplaneringens bakomliggande e 

effekter fram. Det handlar inte enbart om rationella beslut där bilen måste fram för 

att den tar mest plats. Eller för den delen att cykeln bortprioriteras för att den redan 

har gott om plats. Det handlar istället om föreställningen hos de aktörer som drev på 

bilismens utveckling och tilltagande om, som tidigare nämnts, deras tilltro till bilen 

som framtidens, rörlighetens och modernitetens färdmedel. Cykeln i sig är samtidigt 

enkel, i sin konstruktion och i sättet den används. Emanuel talar om fenomenet 

stadstrafikregim.61 Per Lundin konstaterar att bilen under kriget och efterkrigstiden 

blev en nationell angelägenhet. Redan 1942 förstatligades det nationella vägnätet.62 

Dessutom slog flera trafikprognoser fel i sina uppskattningar av antalet bilar.63 

Bilismen ökade lavinartat.  

 

                                                      
58 Martin Emanuel, s.118 
59 Gunnar Leche [#1] 
60 Per Lundin, s. 37 
61 Martin Emanuel, s.21 
62 Per Lundin, s. 21 
63 Ibid. s. 21 
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 I Uppsala under det sena 1930-talet är det inte är en person eller aktör som 

på egen hand formar trafiken, även om Cykelfrämjandet säkerligen hade velat att det 

var så. Det är istället en stor samling människor och aktörer som alla har en egen 

uppfattning om hur trafiken bör utformas och hur problem bör lösas. Tydligt är att 

bland dessa olika aktörer funnits en självklar syn på bilens naturliga plats i trafiken 

och samtidigt den (bland de flesta) samfällda synen på cyklister och cyklism som, ur 

flera aspekter, ett störande element som skulle regleras lika hårt som de för bilen 

vidtagande åtgärder skulle främjas.   

 

 

Slutsats 
 

Denna undersökning har försökt visa hur bilisternas framställning av cyklisterna var 

uppbyggda. Likväl som det motsatta; hur cyklisterna framställde sig själva. Det 

handlar inte enbart om en kamp om  fysiskt utrymme eller budgetandelar. I Uppsala 

under 1930- och 40-talen pågick en mångbottnad konflikt i frågan om vilket 

trafikslag som ansåg ha företräde på stadens gator. För vem eller vilka skulle den 

moderna staden byggas kring? Klart är att bilisterna så småningom segrade. Mindre 

klart är den fullständiga process som ledde fram till det.   

 För  att till fullo förstå den omställning som Uppsala genomgick från sent 

1930-tal och framåt behövs en bredare sammanställning och djupare analys. 

Exempelvis kan frågan kring spårvagn kontra buss sprida stor kunskap i den dåtida 

synen på olika färdmedel. Kanske skulle en sådan undersökning i jämförelse med 

denna visa hur cykeln och spårvagnen hade gemensamma nämnare. Det är  inte 

orimligt att de båda misslyckades i att få den modernitetsstämpel som bilen och 

bussen fick. Den frågan lämnar jag dock, tillsvidare, obesvarad.  

 De starka vindarna som i modernitetens namn förde fram bilen och bilismen 

och på samma gång förvisade cyklismen ut ur det trafikpolitiska finrummet lyckades 

framställa cyklismen som dels omodern men också oberäknelig, irrationell och till 

och med farlig. Denna undersökning har visat hur detta gjordes. Den har också 

försökt återberätta cyklismen sista strid. Det ska dock påpekas att undersökningen 
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inte är avsett som ett requiem för cykeln som trafikmedel. Tvärtom kan bilens 

frammarsch och argumenten för den, spåras i frammarscher för cyklismen. Idag är 

det cykeln som är det moderna medan den miljöfarliga bilen ifrågasätts i allt större 

utsträckning. Kanske kan vi återuppta våra studier 2036 och då se hur tidvattnet vänt 

till förmån för cykeln? Denna undersökning har visat hur ett trafikslag, trots sin 

majoritet och dominans, ändå kan tvingas se sig besegrat. Kanske är det nu vi ser, om 

än i sin linda, bilismens kanske oundvikliga återtåg.  
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