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Hej! 
Så var det dags för ett nyhetsbrev igen även om det bara gått tre veckor sedan jag skickade ut 
det förra. 
Min tanke är ju att ge ut nyhetsbrevet med stor oregelbundenhet. Det som styr utgivningen är 
ändringarnas omfattning och /eller om det finns nyheter jag speciellt vill peka på. 
 

Intresset är stort för trafikminnen runt om i landet och flera minnen har kommit från platser 
utanför Stockholms ”hank och stör”. 
 

Jag har haft god hjälp vad gäller framförallt bildmaterial men väl också viss text under denna 
period av Solna museum, vänner i ”Buss Snack” och ”Postvagnen”, Järfälla kommuns bildbank, 
Per Junesjö på Färdtjänsten och min gode vän Henrik Henrikson. 
 

Så till nyheterna: Mina tre stoltheter! 
 

1) ”Veckans artikel” har ändrats till ”Månadens artikel” fr.o.m. idag. Först ut under denna rubrik 
är artikeln ”Minnen från Järnvägen Spånga – Hässelby” som även delvis handlar om 
lokaltågen västerut till Spånga, Kallhäll och Bro före den 12 maj 1968 då pendeltågstrafiken 
startade. 
 

2) En artikel ”till minne” nämligen ”Linje 15 – Spårvagnen vi minns”. I den artikeln kan Du 
läsa om tre olyckor som drabbat linje 15 under årens lopp. En person avled i samband med en 
urspårning 1955 och en personlig bekant till mig skadades svårt i en olycka 1947. 
Dessa båda artiklar hittar Du förstås på avdelningen ”På Spåret”. 
 

3) På ”Färdtjänstavdelningen” kan Du läsa artikeln ”Före Färdtjänstens tid”, där Du bland 
annat kan läsa om politikern Inga Thorssons tankar om att ”slå två flugor i en smäll”. Den 
smällen ledde förresten till min egen TV-debut i aktuellt 1960 då jag kom i raggarbil till ett 
evenemang i Spånga Folkets Hus, men det är ett annat liknande evenemang som redovisas i 
artikeln. 
 

I övrigt finns minnesbilder förmedlade av två SL-anställda. Den ene har bott vid en busslinje (för 
att nu travestera Edvard Persson). Åke Lindström har varit ”förfogandevagn utan buss”. Hur det 
gick till kan Du läsa om i artikeln ”Den levande muren”. 
 

Förra gången redovisade jag hur många artiklar som låg ute på nätet. Det avstår jag från denna 
gång, men jag kan nämna att jag just nu samlar kompletterande bilder och kollar källmaterial för 
15 nya artiklar och jag hoppas det fortsätter strömma in idéer och reaktioner i samma takt som 
det gjort hittintills. 
 

Låt mig bara till sist nämna att jag fått många fina reaktioner och omdömen om layouten på 
hemsidan. Det är min fru Ulla som står för den, så vi tackar båda för detta och hoppas Ni alla 
fortsätter att följa utvecklingen. 
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