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'HWlUV|QGDJPRUJRQ den tredje september
1967 och Sverige har sedan ett par timmar
övergått till högertraﬁk efter en av de intensivaste informationskampanjerna i svensk historia. Den medialt begåvade kommunikationsminister Olof Palme har redan en radioreporter i
bilen och kör mot Slussen medan han lugnt och
trivsamt förmedlar sina upplevelser till svenska
folket som tröttögt sitter vid radion och dricker
morgonkaffet efter en lång natts vaka.
– När ni nu kommer hem till er fru och hon
vill låna bilen, kommer ni då att överlämna
bilen med lika varm hand som tidigare, frågar
reportern.
– Njaa, dels så är det hon som brukar lämna

över bilen till mig, och dels så kör hon bra, så
att jag har ingen oro för att hon inte ska klara
det, svarar Palme.
2URQLQI|U'DJHQ+som den kallades, hade
varit stor och den handlade inte bara om hur
kvinnor skulle anpassa sig till den nya och
främmande traﬁkmiljön. Många trodde att
traﬁkolyckorna skulle stå som spön i backen.
Palmes tillförsiktsfulla attityd var dock inte
bara ett spel för gallerierna. Högertraﬁkreformen samordnades med en rad andra
traﬁksäkerhetsåtgärder. Den fria farten på
landsvägarna avskaffades, huvudleder infördes
och kollektivtraﬁken i Stockholm omdanades
från grunden när Stockholms spårvägar (SS)
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blev Storstockholms lokaltraﬁk (SL). Och
framförallt genomfördes en massiv satsning
på folkbildning. Ett exempel på denna folkbildningsoffensiv ﬁnns i Kungliga Bibliotekets
ﬁlmsamlingar – och nu tillgänglig för alla på
webbplatsen Stockholmskällan.
,*|UDQ8QGpQVWUDüNVlNHUKHWVüOP 3 september ser vi något så unikt som ett folkfyllt
Slussen tio i fem på morgonen. I gryningsljuset
följer morgonpigga stockholmare hur högertraﬁken blir verklighet i den klassiska fyrklövern.
Filmen färdigställdes 1968 och är i mångt
och mycket en hyllning till 1967 års stora traﬁkomläggningar och den stora samhällsmobiliseringen bakom den: ”Leendena, överseendet,
lojaliteten! För att inte tala om uppoffringarna och intresset bland alla dem som ställde
upp frivilligt.” Att högertraﬁkreformen varit
lyckad var nog de ﬂesta ense om. Rock-Boris
slagdänga Håll dig till höger, Svensson hade
bidragit till den positiva stämningen och det
minskade antalet dödsolyckor under det första
halvåret talade sitt tydliga språk.
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