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T Perssons körskola köper/hyr sin 100:ade Volkswagen av Motorkompaniet på Kyrkogatan 42 i Arvika. Bilden togs 3 december 1966. Foto: Foto Herman



Uppgift: På väg
Från mitten av 1900-talet ökade bilismen explosionsartat. 
Bilen hade tidigare varit en lyx som bara förmögna hade råd 
med. Nu blev den verklighet för allt fler. Miljöproblem hade 
man ännu ingen tanke på. Vägnätet byggdes ut i snabb takt 
och hela samhällets växande infrastruktur designades med 
tanke på ett liv där både kortare och längre resor skulle 
göras med bil.

År 1945 fanns det i Sverige ca 50 000 registrerade 
personbilar. Det betyder att en av 130 invånare hade bil. 
Idag har ungefär varannan svensk en personbil. Siffran för 
Värmland ligger på drygt 10% över riksgenomsnittet. 

Fråga en äldre släkting eller bekant om minnen av bilar. 
Be den du intervjuar att titta på bilderna.
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Några frågor att ställa:

Vad är den första bil du har något minne av? Vems var det? Vet du 
vad det var för märke och årsmodell?

Tänk på bilar som du minns från din barndom eller ungdomsår. 
Vad förknippar du med bilar? En doft eller ett ljud? Någon särskild 
händelse? En känsla? Blev du åksjuk eller tyckte du om att åka bil? 

Förknippar du bilen med vardagsresor eller semesterresor?

Hur var det med säkerheten jämfört med idag? Brukade man ha 
bälte? Barnstolar? 
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Forts.

Vad minns du om bensinmackar? Vilka mackar minns du? 
Tankade man bara där eller fanns det butik och annan service? 

Hur var det att parkera? Kostade det och hur betalade man i så fall? 
Var det lätt att hitta parkeringsplats? Minns du att man parkerade 
på platser som aldrig skulle användas som parkeringsplats idag? 

(Se t.ex, bilderna från Karlstad och Årjäng där man använder torget som 
parkeringsplats) 

Hade du körkort när du var ung? Vilket år tog du körkort och hur 
gammal var du då? Hur fungerade det med lektioner, 
övningskörning och prov? Var det dyrt att ta körkort?

Elevuppgift



Orvangs bil visar upp och säljer ett exemplar av den sista 
varianten på Saabs modell 96 med 2-takts motor år 1965. 
Foto: Foto Herman



Söderqvists Bil AB i Arvika. Bilden togs i augusti 1969.



På BP-macken vid Kyrkogatan
i Arvika i slutet av mars 1959.
Foto: Foto Herman



Bensinpump i Edane 1958. 
Foto: Nils Möller



Torget i Årjäng 1958. 
Foto: Nils Möller



Parkering i Sunne 1958. 
Foto: Nils Möller



Stora Torget i Karlstad 1949. 
Foto: Dan Gunner



Krockskada i Arvika 1951. 
Foto: Foto Herman



Bil med släp på Södra Kyrkogatan 7 
i Karlstad. Bilden tagen 1950. 



Ett lektionsupplägg skapat av Liza Ay Hermansson, museipedagog. � Värmlands Museum 2020.


