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Myndigheterna hade insett att den tilltagande ”automobiltrafiken” var farlig för de dåtida hästvagns-
transporterna och folk i allmänhet och länsstyrelserna utfärdade regler för att minska riskerna.
Detta gäller Stockholms län, lägg märke till bl.a. att hastigheten vid mörkerkörning var begränsad till 
ca 10 km/timmen….

Detta dokument 

lästes upp i Dalarö kyrka 

sommaren 1906.

Kungörelse.

Då erfarenhet visat, att åkning med automobil kan, därest den ej bedrifves synnerligen varsamt, 
medföra fara för färdseln med hästar å vägarne, vill Konungens Befallningshafvande härmed dels

erinra alla, som med automobil färdas på allmän väg inom Stockholms län, om det i 11 kap. 15 §
strafflagen stadgande ansvar af böter intill 100 kronor för den, som å allmän väg eller gata far 
öfverdådigt fram, så att annan däraf kan skadas, dels ock meddela följande. 

Ordningsföreskrifter rörande automobilåkning å allmän väg inom Stockholms län.

1:o Åkning med automobil må i allmänhet ej äga rum å andra allmänna vägar än landsvägar 
och sådana bygdevägar, som hafva en bredd af minst 4,5 meter, Konungens Befallningshafvande
dock förbehållet att uppå ansökning pröfva, huruvida i vissa fall tillstånd må lämnas att med 
automobil färdas jämväl å bygdeväg med mindre bredd än ofvan sagdt.

2:o Den, som färdas med automobil är skyldig:
att, då han närmar sig till åkdon, förspändt med hästar, eller till ridande person, i god tid 

sakta farten så, att automobilen omedelbart kan stannas, om sådant till förekommande af
olyckshändelse erfordras;

att, på enahanda sätt förfara, då han till följd af krökar å vägen eller annan orsak icke kan 
längre sträcka framåt öfverskåda densamma;

att, då, vid möte med häst, denna visar sig orolig eller kusk eller ryttare genom tecken 
angifver, att fara är förhanden, eller anledning eljest därtill förekommer, genast stanna och hålla 
stilla, till dess vederbörande passerat;
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att, då med hästar förspända åkdon eller ryttare upphinnas, iakttaga all möjlig varsamhet 
och icke färdas förbi, innan de åkande eller ridande blifvit varskodda och tillfälle lämnats dem  
att, om de så önska, stanna eller stiga af eller vidtaga annan åtgärd, som de finna erforderlig till 
förekommande af olyckshändelse; samt 

att, i händelse åkning med automobil sker efter mörkrets inbrott, då tänd lykta städse bör å 
automobilen föras, farten icke i något fall må ökas utöfver den, som erfordras för att framföra 
automobilen 10 km kilometer på en timme.

För överträdelse af hvad här ofvan föreskrifvits stadgar Konungens Befallningshafvande
härmed ett vite af 25 kronor, där ej förseelsen är sådan, att ansvar enligt allmän lag bör följa.
Dessa ordningsföreskrifter gälla tillsvidare och intilldess annorlunda kan vara förordnadt. 
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Präst på Dalarö 1877 – 1909 var Israel Zetterqvist, som senare blev kyrkoherde i Tyresö.


