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Hejsan! 
Här kommer årets första nyhetsbrev från sajten Trafikminnen. Om Du inte besökt min hemsida den 
senaste tiden har Du en hel del ny info att njuta av. Jag lovar att det kommer en hel del ytterligare under 
våren, så titta gärna in med jämna mellanrum på www.trafikminnen.se  
 

Så till de senaste nyheterna: 
1) En del ”fördjupningar” har lagts ut, som till exempel ”Busstrafik till Hässelby”. Den kan sägas 

komplettera berättelsen ”Våran linje 3” och beskriver busstrafiken i området fr.o.m. 17 september 
1921. Artikeln bygger till stor del på mitt föredrag på hembygdsmuseet i höstas och ett par av 
bilderna har jag fått därifrån. Bl.a. på den första bussen som användes på busslinjen 1921. 

 
2) En annan artikel av samma slag är ”Spånga station” på avdelningen ”På spåret”. Hasse 

Löfstrand har bidragit med fakta och bilder av stationens historia från att stationen togs i bruk den 
15 oktober 1876 fram till våra dagar.  

 
3) Apropå Hasse Löfstrand så har han mycket generöst bidragit med allt material till ”Tågbiljetter att 

minnas” på avdelningen ”Övriga minnen”. Det är rena biljettnostalgin!. Jag lovar!! Där ser Du 
bland annat hela årsserien månadsbiljetter 1923 och 1925 för lokaltågsresa på sträckan Spånga-
Stockholm C. 

 
4) ”Trafikanternas egna minnen” är en helt ny avdelning som jag hoppas ska växa. Jag uppmanar 

Dig att skicka in minnen Du själv har till emailen max@trafikminnen.se  Jag har några i lager, 
men fler är mycket välkomna. Det gäller minnen från alla delar av landet. 

 
5) Stockholmsförsöket med trängselskatt är ju avslutat och permanentat. I en artikel på avdelningen 

”övriga minnen” kan Du läsa om några lustigheter i samband med försöket. Bland annat om 
Swebus bussförare som fick betalningsföreläggande trots att hon inte kört bil på ”berörd plats”. 
Bildbevisen var foton på de bussar hon kört förbi platsen den dag hon hade dosan i sin väska 
innan hon fick tillfälle att montera dosan i sin bil. 

 
6) Nya bilder har lagts ut i följande artiklar: ”Bombhotad buss på linje 54”, ”Före Färdtjänstens tid”, 

”När linje 119 hamnade på åkern”, ”Busstur med fika” samt ”Vägingenjören räddade situationen” 
 

7) Artikeln ”Älskade 82:an” har tack vare fint samarbete med Spårvägsmuseet kompletterats med 
den första tidtabellen på linjen som gällde sommaren 1950.. 

 
Jag återkommer med fler nyheter om gissningsvis ett par månader. Lev väl till dess och hör gärna av Dig 
med material till hemsidan. Kom ihåg vad jag brukar skriva: ”Vi bygger den tillsammans”. 
 

 
Med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell  
www.trafikminnen.se  
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