DET HISTORISKE HJØRNE

Danmarks Cyklister kræver

Cyklestier langs Vejene
Ovenstående opråb til landets politikere og vejfolk blev trykt i 1922 i ikke mindre end 98 danske aviser.
Ophavsmanden var næstformand i Dansk Cyklist Forbund, politiassistent Max Tvermoes, der kæmpede en
aktiv kamp for at gøre det lettere og mere sikkert at være cyklist i 20’ernes Danmark.
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Allerede i 1905, da Dansk Cyklist Forbund (DCF) blev oprettet, var cykelstier en
mærkesag for cykelfolket. Danmarks første
cykelsti ved Esplanaden blev taget i brug i
1892, og fra 1896 fik københavnerne lov til
at cykle i yderkanten af ridestier. Men der
blev ikke anlagt cykelstier langs vejene i takt
med, at bilernes antal steg, og cyklen blev
hvermandseje. Trafikanterne kæmpede om
den trange plads på kørebanen især i byerne,
hvor spor- og hestevogne fyldte godt op i
gadebilledet. På de mest trafikerede landeveje var en søndagstur på jernhesten ikke ren
idyl, men en farefuld manøvre.

men amtmændene kunne ikke nikke genkendende til problemet.
Der var behov for cykelstier tydeligt
adskilt fra kørebanen enten ved kantsten,
stolper eller andet. ”Er der ikke skel mellem
Kørebanen og Cyklestien, er Cyklestien ikke
stort værd. Vi har sørgelige Erfaringer herom
fra Landevejene ud fra København”, udtalte
Max Tvermoes, næstformand i DCF, på et
møde med Den danske Købstadsforening
og Amtsrådsforeningen i efteråret 1922.
Vejfolk fik øjnene op for cykelstier
Dansk Cyklist Forbund såede et frø hos landets vejfolk, der i de første årtier af 1900tallet havde brugt stor energi og mange

penge på nye vejbelægninger til bilerne.
Efterhånden blev bilerne lettere at styre og
kørte hurtigere på de istandsatte veje med
det resultat, at det blev farligere at cykle på
kørebanen. Nu var tiden kommet til at gøre
en indsats for de bløde trafikanter.
På Fyn og Bornholm barslede man i
1922-23 med at anlægge cykelstier langs
landeveje, men desværre blev interessen for
projektet kortvarigt af økonomiske årsager.
I Københavns amt gik man i gang med at
bygge en cykelsti langs Roskildevej til Glostrup og havde også planlagt en cykelsti
langs Lyngbyvejen.
I 1926 blev de første erfaringer med at
anlægge cykelstier udgivet på tryk. De større

Cyklister kørte i landevejens affald
Danmarks første færdselslov fra 1923 gav
cyklister og gående ret til at bruge den yderste meter af kørebanen (§5). Det var dog et
problem, når der lå affald, vejmaterialer og
tabte ting i vejkanten, da valgte cyklisterne
i stedet for at køre længere inde på vejen,
hvor der var et bedre underlag og næsten
ingen forhindringer. Hvert år samlede medlemmer af Dansk Cyklist Forbund kilovis
af tabte hesteskosøm og andre spidse genstande op fra vejene nær København for
at undgå punkteringer. De løse skærver i
vejens sider gjorde også livet surt for cyklisterne. Allerede i 1918 havde DCF klaget til Anskuelsestavle til færdselsundervisning i skolerne udgivet af Kgl. Dansk Automobil
amtsvejmyndighederne over de løse skærver, Klub (KDAK) i 1922. Foto: Dansk Skolemuseum.
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Færdselssondring
også til gavn for bilister
Cyklister kørte ikke som englebørn i
1920’ernes gader. Ofte cyklede de på række
og krydsede over gaden uden at se sig for,
hvilket var til stor gene for bilister og sporvogne og uhyre farligt for dem selv. Færdselsopdragelse var et helt nyt fænomen. Man
var ikke vant til at tage hensyn til andre trafikanter. På landevejen havde bilisten ikke
en chance, når der lige pludselig dukkede

en cyklist op i bilens lyskegle. Det havde
hjulpet lidt, da godkendte røde ”katteøjne”
blev påbudt bag på cyklen i 1924, men man
fik først rigtig styr på trafikken, når biler og
cykler fik hver sin bid af vejens tværprofil.
I december 1928 forsøgte Danmarks
Cykle- og Auto-Industriforeninger og
Dansk Cyklist Forbund endnu engang at
råbe myndighederne op fra regering til sogneråd. Der var mange færdselsulykker, hvor
det gik ud over de bløde trafikanter. Færdslen skulle adskilles, og det kunne bedst ske
ved at cykelstien blev klart afgrænset fra kørebanen.

Cyklister på landevej, hvor der er cykelstriber for at angive plads til cyklisterne.
1930’ernes begyndelse. Foto: Det kgl. Bibliotek.

Ophøjet cykelsti, cykelstriber
eller cykelveje?
Anlæg af cykelstier langs landevejene var
nu så hot et emne, at det blev et punkt på
Amtsrådsforeningens generalforsamling
i juli 1929. Behovet for at opdele færdslen var tvingende nødvendigt, selvom det
kostede penge og krævede plads at bygge
cykelstier, udtalte næstformanden i Landsoverskatterådet, Henningsen, i sit indlæg på
generalforsamlingen. Hans hovedbudskab
var, at cykelstierne skulle være gode, ellers
kørte cyklisterne på vejbanen. Men hvilken
løsning var bedst og billigst? De ophøjede
cykelstier, der var hævet lidt op fra kørebanen, og adskilt fra denne med kantsten eller
græs eller cykelstier i flugt med kørebanen
afgrænset med striber, græs, vejtræer eller
grøfter eller måske skulle man bygge nye
cykelveje i eget tracé?
Det kunne amtsvejinspektør Troelsen
fra Aalborg amt svare på i sit indlæg om
”cykelstriber”. På de nordjyske landeveje
ville cyklisterne gerne køre i den smalle asfaltstribe, der var anlagt i siderne til at støtte
den chaussébrolagte kørebane. Amtsvejvæsenet havde taget konsekvensen og udvidet
asfaltstriben til 1 meter i hver side af kørebanen. Aalborg købstad havde derimod anlagt
ophøjede cykelstier langs indfaldsvejene til
byen, men de blev næsten ikke brugt. ”Anlæg af ophøjede Cyklestier langs vore Landeveje vil efter min Mening være et Fejlgreb”,
konkluderede amtsvejinspektør Troelsen,
fordi cyklisterne ikke kunne komme til og
fra kørebanen, og desuden var de også dyrere at anlægge end en asfaltstribe.
Holbæk amt var også fortalere for, at
cykelstier blev anlagt i flugt med kørebanen. Her valgte man at adskille cyklerne fra
bilerne med malede hvide striber ligesom i
Tyskland. Det var en billigere løsning, hvis
vejbanen alligevel skulle udvides, og det blev
mange danske landeveje i disse år.
Cykelveje i eget tracé var udbredt i Holland, som havde indført en cykelskat til at
finansiere et statsligt net af cykelstier. I Danmark blev cykelskatten også drøftet, fx en

byer havde faktisk gjort noget ved sagen,
selvom det kunne være svært at finde plads
til cykelstier i de smalle gader. Stadsingeniør
Rygner fra Odense kunne i sit hæfte om udfaldsvejene i Odense præsentere de mange
cykelstier, der var bygget langs vejene ud
ad byen. Den Tekniske Vejkomite udgav
en vejledning i Dansk Vejtidsskrift, der
beskrev, hvordan vejvæsenerne kunne profilere veje efter den moderne færdsels krav.
Heri anbefalede Vejkomiteen at anlægge to
forskellige typer cykel- og gangstier. Vejvæsenerne kunne enten anlægge stierne oven
på opfyldte vejgrøfter eller anlægge dem på
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den anden side af vejgrøften, så grøften var
placeret mellem vejbanen og stierne.

Mange cyklister venter på at krydse Knippelsbro, hvor klappen er oppe, ca. 1933. Foto: Det kgl. Bibliotek.

skat på cykelgummi, men den blev aldrig
indført. Amtsvejinspektør Ellert fra Holbæk
amt foreslog i 1933, at motorskatten også
skulle bruges til at anlægge cykelstier, fordi
bilisterne fik gavn af, at cyklisterne kørte i
deres egen bane.
Færdselssikre cykelstier
Danmarks første færdselslov fra 1923 blev
revideret i 1932. Cyklisterne fik nu påbud
om at køre på brugbare cykelstier til højre
for kørebanen, der var afgrænset ved kantsten eller på anden tydelige måde. I de større
byer, hvor der var anlagt cykelstier, var bestemmelsen helt sikkert relevant, men ikke
på landet. I 1930 var der kun ca. 88 km cykelsti langs landevejene. Tre år senere var antallet godt nok øget til ca. 342 km cykelsti,
men det svarede kun til, at der var cykelsti
på lidt over 4% af landevejene. Det var ikke
nok til verdens mest cyklende folkefærd,
hvor 1,5 millioner eller 44% af danskerne
cyklede.
I anden halvdel af 1930’erne kom færdselssikre cykelstier i fokus. Den billige løsning med at afgrænse cykelstien i kørebanens sider med en malet stribe beskyttede
ikke cyklisterne. Cykellandet Holland delte
også denne opfattelse. Direktøren fra Haags
kommunale byplanlægning udtrykte det
således på den internationale vejkongres i
Haag i 1938: ”De sædvanlige for Cyklister
reserverede Striber, der kun er adskilt fra Vejen ved en afgrænset Linie, kan kun betragtes som Surrogater.” Selvom danske vejfolk

Forslag til vejprofiler med cykelstier fra
1937. Fra Dansk Vejtidsskrift.

ikke var så vilde med at anlægge de færdselssikre, ophøjede cykelstier, fordi de kostede
mange penge, var de positivt stemt for en
bufferzone mellem cykel og bil. Den kunne
bestå af et ”dødt areal”, fx vejtræer plantet i
en bred græsrabat eller en vejgrøft.
Cykelstiforskning og stejle bakker
I løbet af 1930’erne blev anlæg af cykelstier
genstand for flere vejfaglige studier, der skulle
afdække hvordan cyklisternes forhold kunne

forbedres på de danske landeveje. Fordele
og ulemper ved forskellige typer cykelstier
blev overvejet, fx om cykelstien skulle være i
begge sider af vejen eller dobbeltrettet i den
ene side af vejen. Og vejfolk undersøgte forskellige belægninger, der kunne bruges på
cykelstier, såsom grus, bitukalk, støbeasfalt
og cementbeton. Behovet for cykelstier blev
også analyseret, og man kom frem til, at der
kun burde anlægges cykelstier, hvis der cyklede ca. 100 cyklister i timen eller kørte ca.
100 motorkøretøjer pr. time på vejen.
Der blev også sat fokus på de knap så
cykelvenlige stejle bakker på landevejene.
En af landets stejleste bakker lå i Holbæk
amt mellem Høve Stræde og Odsherred.
Bakken havde en stigning på 10,7%. Det
var noget mere end den officielle anbefaling,
der lød på mellem 2,5 og 4% alt afhængig
af bakkens længde. I Holland måtte stigningen være max. 2%. Danske vejfolk foretog
målinger og tællinger, der skulle dokumentere, hvornår en bakke var for stejl. De holdt
øje med, hvornår cyklisterne trak cyklen op
ad bakken og hvornår de var i stand til at
cykle.
Vejvæsenerne kunne læse resultaterne
i de nye anbefalinger, som Dansk Vejlaboratoriums Vejkomite udsendte i hhv. 1938:
”Synspunkter vedrørende anlægget af Cyklestier, Cyklestriber og Gangstier” og i 1944:
”Cyklestibefæstelser.”
Dansk Cyklist Forbunds indsats havde
båret frugt. Cykelstier og cykelvenlige veje
var kommet for at blive.
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