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Hej på Er alla Trafikminnes-vänner! 
Här kommer nu äntligen ett nytt livstecken från www.trafikminnen.se i form av Nyhetsbrev. Om Du 
funderat över varför nyhetsbrevet dröjt, kan jag berätta att en av anledningarna är att jag sedan sist råkat 
ut för en datorkrasch och fått vänta på ny utrustning. Häromdagen fick jag så min nya PC, så nu har 
uppdateringarna på hemsidan tagit fart igen.  
I förra Nyhetsbrevet uppmanade jag Er abonnenter att bidra med material till sidan. Det hörsammades 
verkligen och jag tackar för det! 
Den mesta energin lägger jag fortfarande givetvis på dokumentationen ”Linjenummerhistorik 1922-2004” 
som vi tillsammans bygger vidare på och utvecklar. 
Bland annat har vi nu tillfört undersidor med linjeförteckningar från vissa bussbolags trafiknät på 1940-
,50-eller 1960-talen. Och fler listor hoppas jag det blir. SJ Biltrafik i Huddinge, TGS (Tumba-Grödinge-
Sorunda busstrafik), Södertälje Omnibus och Nynäshamns busslinjer före SJ Biltrafik i Huddinge är 
några av de bolag jag saknar. Har Du uppgifter som passar in här vore jag glad för ett email på adressen 
max@trafikminnen.se 
 
Under kommande sommar hoppas jag kunna komplettera med foton och andra illustrationer. Om Du 
själv har bilder Du tror skulle passa som illustrationer till några artiklar får Du väldigt gärna maila dem till 
mig 
 

Så till de uppdateringar som skett sen sist: 
 
1) Artikeln ”Våran linje 3” på avdelningen Bussar har försetts med fler foton. Dessa är tagna av 
Vaho Eier som en tid på 1950-talet hade fridagsavlösartjänsten på linjen. 
 
2) Artikeln ”Flygbussarna till Bromma Flygplats” har också kompletterats med bilder. Bilderna är 
tagna av Vaho Eier på 1950-talet. 
 
3) ”Med SJ åt fel håll” kan Du läsa på avdelningen ”på spåret”. Den har Göran Ståldal bidragit 
med 
 
4) Så kan jag inte låta bli att återknyta till det som mest engagerat mig senaste månaderna, 
nämligen ”Linjenummerhistorik 1922-2004”. Den har kompletterats med personliga minnen av ett flertal 

linjer. Dessutom har vi lagt ut en äldre linjeförteckning från Busstrafiken Stockholm-Björknäs-Värmdö 
och Busstrafiken Stockholm-Södertörn samt tillhörande företagshistorik. Fakta till den senare har 
hämtats från Wikipedia, Linjeförteckningarna har jag fått hjälp med av en av de trogna besökarna på 
hemsidan. 
 

Nästa nyhetsbrev planerar jag att ge ut i augusti, så jag vill passa på att önska Dig 
en skön och vilsam sommar. 
 
Med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell  
www.trafikminnen.se  
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