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Det är inte bara amerikanska bilar under 
cruisingen. Äldre svenska eller europeiska 
bilar med kultstatus är också vanliga. Ofta 
har de också tillhörande tidsattribut och 
nostalgiska stickers. Gemensamt för de 
flesta bilarna är att de är från 70-talet eller 
äldre.

Den årliga bilcruisingen i Stockholm var 1 augusti i 
år. Det är en tradition för raggare och bilentusiaster 
sedan decennier. Det är också ett evenemang 
utan tillstånd och som många av de boende kring 
Sveavägen ogillar. Synen på vem som ska få 
bestämma över Sveavägen är minst sagt delad

Vems är Sveavägen? 
RAGGARNA STÄLLER SAKEN 
PÅ SIN SPETS

“Nej, det är riktig 

Rockabillymusik vi gillar! 

De som gasar så det 

skriker och spinner med 

hjulen så det blir däckrök 

förstör för oss”

R
edan klockan ett 

har den första 

bilen kommit, 

en skinande 

röd Ford. Kenta Ademyr, 70, 

som äger bilen sitter i skuggan 

under ett träd på en grässlänt i 

Vanadislunden. Kenta har kommit 

hit med några ungdomsvänner. 

1955 då raggargängen började åka 

omkring i Stockholm gick han med 

föräldrarna och tittade på snygga 

bilar. Nu väntar han på sina två 

söner som ska ansluta lite senare. 

Jag frågar vad cruisingen betyder 

för honom. Förr var det tjejerna, 

brännvinet och bilarna. Nu är det 

mer bilarna och alla kompisar.

Det strömmar housemusik från 

en bilhögtalare en bit bort och jag 

undrar om Kenta gillar musiken.

– Nej, det är riktig Rockabillymusik 

vi gillar! De som gasar så det 

skriker och spinner med hjulen så 

det blir däckrök, förstör för oss, 

säger han bestämt. 

E
n timme senare har 

det kommit fler 

bilar och människor. 

Motorerna dundrar 

och en del spelar hög musik. 

”Mikrofonkåt” med Petra 

Marklund dundrar ut mellan 

husväggarna. Lena Sandberg, 

53, som bor på Sveavägen tycker 

att det är okej med folkfest och 

picknick någon enstaka gång per år. 

– Det som stör är ett konstant 

oväsen varje helg, som att det är 

okej att spela hög musik mitt i 

natten bara för att man är i stan. 

De skulle inte acceptera det på sin 

egen gata, tror hon. 

E
tt tjogotal 

bostadsrätts-

föreningar har bildat 

Sveavägengruppen. 

Eric de Basso, 46, sammankallande 

för gruppen ifrågasätter att 

cruisingen skulle handla om 

tradition. 

– Man kan inte spela ”Hej, 

hej Monika” med högtalare i 

bakluckan tre på morgonen och 
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kalla det kultur. Det finns en 

medvetenhet i att störa, säger han 

med eftertryck. 

Gruppen har hittills verkat för 

bussfil, farthinder, och fler insatser 

från polisen. Gruppen har flera 

förslag och det skarpaste är att göra 

Sveavägen till miljözon. De har fått 

antydningar att det finns en sådan 

politisk vilja säger Eric.

F
ramåt kvällen står 

bilar parkerade på 

gräset i Vanadislunden 

och på gångvägar i 

parken. De fyra parkeringsvakterna 

går runt med sina mobiler. De 

kontaktar bilägarna, men sätter 

inga lappar. Polisen Lars Eriksson 

tycker personligen att det är okej 

att bilarna står på gräset men 

medger att det är svårt att dra en 

gräns annars även om detta bara är 

en gång om året.

– Det blir ju svårt om någon 

kommer sen på söndag och undrar 

varför de inte får parkera här på 

slänten, säger han.

N
är jag ska börja 

prata med Lasse 

Åhnström, 75, som 

parkerat sin stålgrå 

bil från 40-talet på gräset kommer 

parkeringsvakterna. Lasse och hans 

fru Lillemor sitter framför bilen 

med sin Riesenschnauzer liggande 

bredvid. När parkeringsvakten 

närmar sig börjar han skälla direkt.

– Polisen vill att ni flyttar nu säger 

hon till Lasse

Parkerade bilar står på Sveavägen 

som en mur mot Vanadislunden. 

– Då måste ni få honom att flytta 

sig därnere, svarar Lasse och pekar 

ner mot Sveavägen. Då flyttar jag 

mig direkt! 

Lillemor och Lasse träffades inte 

via bilen utan på gotlandsbåten 

1966.

– Så det var ingen raggarbil då, 

frågar jag Lillemor.

– Nej, han körde motorcykel och 

jag har alltid varit motorcykelgalen, 

säger hon med ett stort leende. 

De packar ihop allt och rullar sakta 

ut från gräsmattan.

Kenta har parkerat sin Ford Galaxie 500 
Cab -68 precis innan stoppförbudskylten 
och efter bussfilen. Han säger att det har 
blivit problem med lapplisor de senaste 
åren. Men än så länge har han inte sett 
någon polis eller parkeringsvakt. Om man 
släpper platsen är det svårt att få den igen. 

“Man kan inte spela 

‘Hej hej Monika’ med 

högtalare i bakluckan 

tre på morgonen och 

kalla det kultur ”

Lasse Åhnström köpte sin bil, en blänkande gammal stålblå 
Chevrolet Master Deluxe från 1941, på en skrot 1961 när han var 
16 år. Då hade den gått som raggarbil i åtta år och var helt slut. 

 Patrullerande polisen Lars Eriksson, som 
har varit med hela dagen och kvällen 
tycker inte att det är så farligt stökigt och 
ganska oförargligt att parkera på gräset när 
det är torrt. Det vore en annan sak om det 
var lerigt och kommunen hade fått lägga 
ner pengar på att restaurera, menar han. 
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K
ristian Marttila, 47, 

från Åkersberga, 

har en genomrostig 

Plymouth Fury från 

1970. 

– Jag tycker att den är vacker. Det 

är naturen som har skapat den. Alla 

kan ju polera upp en bil, men det 

här tar 25 år. 

Cruisingdagen symboliserar frihet, 

men man kan förstås ha synpunkter 

på en del människors beteende, 

tycker Kristian

– Det är skönt att kunna lyssna lite 

högt på Baccara eller Boney M nån 

gång på motorvägen men de här 

extrema… nej!

N
ärmare tolvtiden 

dånar hög 

housemusik i höjd 

med Sveavägen 

Odengatan. Ljudet kommer 

från några moderna bilar med 

bakluckorna öppna. Basen slår mot 

kroppen. Några äldre passerande 

tar några danssteg på skoj, men 

ungdomarna vid bilarna fipplar med 

sina mobiler. På Facebooksidor 

som ”Vi som gillar pilsnerbilar” är 

en vanligt förekommande syn är att 

de som klagar kan flytta och att om 

man flyttat hit får man skylla sig 

själv.Föraktet mot etablissemanget syns och hörs i snacket och på kläder och dekaler. Bilar 
och kläder smyckas med sydstatsflaggor, blågula flaggor tillsammans med texten 
“Stoppa sosseriet”, “We like Trump”, nidbilder på Stefan Löfven, antifeministiska 
budskap och förstås en mängd stickers med namn på hårdrockband och olika citat 
kring alkohol.

Kristian Marttila har haft ett antal 
jänkare tidigare, samt en bubbla och 
några Volvo 240. Det ska vara en 
upplevelse att köra bil tycker han. 
Det finns tre som är i trafik idag av 
just den här modellen. En kompis till 
Kristian hittade bilen i skogen och de 
fick köpa den efter att ha tagit reda på 
ägaren. Den hade stått i 25 år, men nu 
är den renoverad på insidan och har 
gått igenom besiktningen. Kristian 
kommer hit mycket för att träffa folk 
och jag kommernterar att han i såna 
fall har två magneretet: både hund 
och raggarbil.
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E
ric de Basso säger att 

hot och våld har varit 

påföljden för vissa 

som klagat.

– En kvinna som gick ner blev 

misshandlad. 

Även mordhot har förekommit mot 

medlemmar i gruppen enligt Eric.

L
isbeth Gauffin, 71, 

tidigare polis har bott 

på Sveavägen i 40 år. 

Hon har erfarenhet av 

raggarna i jobbet.

– Jag har inte tidigare upplevt som 

det är nu, varenda helg. Det är 

trevligt med picknick, men de som 

skräpar ner är inte bra. Värst är ju 

den höga musiken mitt i natten. 

Dom står ju ofta framför vår port. 

Farthindren har ingen effekt när 

man har parkerat bilarna och spelar 

hög musik och för liv.

Foto: med tillstånd från fotografen Bo Carsing

Lisbeth Gauffin, 71, som bor på Sveavägen började som polis 1970 och har fått 
kämpa mot manliga kollegors misstro mot kvinnliga poliser. Det var väldigt ovanligt 
på 70-talet med kvinnliga poliser och hon skapade själv rubriker i tidningarna då. Men 
det skulle visa sig att det var lättare att hantera raggarbråk som kvinna än som man. 
Hon minns den gången de åkt på ett anrop om ett raggarbråk i korsningen Sveavägen 
Tegnérgatan och hennes bildörr hade gått i baklås. Hennes manliga kollega Åke, som 
var en av de som gärna jobbade med Lisbeth, öppnade dörren åt henne utifrån. När 
raggarna fick syn på den kvinnliga polisen som klev ur bilen blev de helt tysta och 
bråket kom av sig. Det fungerade som en avledningsmanöver, minns Lisbeth. 

Foto: privat

Faktaruta:

Polisens uppföljning
 
Årets cruising lugnare än tidigare år. 

10 polisanmälningar
2 tagna körkort
21 inspektioner
45 ordningsböter
1 bil/motor brand 
 
Ingen person skadad 
Berusningsgraden hög, lite bråk.

“Det värsta är den 

höga musiken mitt 

i natten. De står ju 

ofta framför vår port. 

Farthindren har ingen 

effekt när man har 

parkerat bilarna och 

spelar hög musik och 

för liv”
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P
lötsligt är det mörkt 

i augustinatten, men 

gatan är fortfarande 

full med bilar och 

människor. En ung tjej sitter på 

bakluckan på en pilsnerbil med 

benen i kors. Jag frågar om jag får 

fotografera, men en röst bakom 

mig svarar

– Hon är ledsen

En väninna lägger armen om 

henne. Jag går vidare.

I
nnan det blir tomt 

på gatan finns några 

ungdomar kvar vid 

Vanadislunden. De letar 

med sina mobilficklampor efter 

en tappad ring. Klockan ett har 

polisen spärrat av vid korsningen 

Sveavägen Frejgatan och samtidigt 

börjat köra bort de som är kvar. 

En stund senare är vägen tom. 

Kvällens cruising är över och 

Sveavägen är återigen de boendes 

till nästa gång det uppstår en 

spontan cruising.

Faktaruta:
Stockholms Stads 
åtgärder:

Stoppförbud vissa sträckor.
Farthinder utanför Vanadislun-
den.
Betongkrukor vid Frejgatan. 
Förbättrat samarbete mellan par-
keringsvakter och polis.

Det är kanske oftare än förväntat som 
bilar körs av tjejer eller kvinnor i den här 
traditionellt sett maskulina kulturen.

Housemusiken som kommer från 
bakluckorna på parkerade bilar i närheten 
av korsningen Sveavägen Odengatan 
berör inte bilägarna själva. Istället är det 
förbipasserande som tar ett par danssteg. 
Ett billarm går igång från en bil på 
boendeparkeringen.
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