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Hej igen! 
Det var värst vad fort tiden gått denna vinter! Jag tycker inte jag hunnit med hälften av det jag 
önskat göra.  
Sedan förra gången Du fick mitt nyhetsbrev har det tillkommit 13 artiklar på hemsidan. En av 
dem är inte ens helt färdig. Detta är helt avsiktligt gjort och min tanke med att lägga ut den i 
”befintligt skick” är den att jag hoppas artikeln ska stimulera Ditt minne av speciella linjer och 
min önskan är, förutom att kunna bistå med intressant läsning, att om möjligt inspirera Dig som 
läsare till att maila in Dina egna minnen kopplade till speciella linjenummer. Jag menar alltså 

artikeln Linjenumreringens historia 1922 – 2004 i Stockholms län 

som Du finner på avdelningen ”övriga minnen”. 
 
 Jag har denna etapp haft god hjälp vad gäller framförallt bildmaterial från Spårvägsmuséet och 
Järfälla kommuns bilddatabas.  

När det gäller faktamaterialet i minnesartikeln ”Flygbussarna till Bromma” som Du 

hittar på avdelningen ”Bussar” har jag haft mycket god hjälp av Jimmy Bergmans och Stefan 
Backs forskningar från 1936 och framåt. 
 
  

Så till nyheterna: Får jag rekommendera fyra artiklar? 
1) En artikel om olyckan i november 1948, då en trådbuss på linje 96 körde genom broräcket på 
dåvarande Essingebron och föll sammanlagt 35 meter finns nu på avdelningen ”Bussar” med 
bild på den inblandade lastbilen. 
 
2) Månadens speciella ”minnesartikel” handlar om busslinje 58. Den fick sitt nummer när 
Spårvägen tog över linjen 1938. Innan dess hade den nr 12.  
 
3) Kvarglömda effekter behandlas i två artiklar som visar hur hjälpsamma Spårvägens och SL:s 
personal är i vart fall när det verkligen gäller. Läs till exempel artikeln ”SL räddade vädret i TV” 
på avdelningen ”PÅ Spåret”. Den andra ”kvarglömda effekten” hittar Du på avdelningen ”Övriga 
minnen”. 
 
4) Sen bör Du läsa ”vi fick inga plättar i Gävle” på avdelningen ”På spåret”.  I fjol var det 60 år 
sedan det hände och ”barnen” minns det fortfarande. 
 
Så vill jag till sist uppmana Dig att inte tveka när det gäller att skicka in bilder och textmaterial 
som är relaterat till just --- TRAFIKMINNEN. 
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