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Hejsan! 
 

Så är det hög tid för ett nytt nyhetsbrev från Trafikminnen.se. Det har ju gått nästan 6 månader sen sist 
(om vi bortser från mitt email den 12 maj ang. 40-årsdagen för Pendeltågstrafikens införande i 
Stockholms län.)  
 

Just i år är det flera ”jämna minnesår” för händelser i kollektivtrafiken i Stockholms län. 
Nu närmast är det den 27 oktober 60 år sedan SJ Solnalinjernas busslinje 4 förlängdes med alla turer 
till Spånga station. Före det datumet utgick busslinjen från ”SpångaFolkan”, dvs Spånga Folkets Hus. 
Linje 4 var den första busslinjen som trafikerade järnvägsstationen i Spånga. Först 4 år senare (1952) 
kom nästa busslinje dit. Det var linje 117. Idag är det 11 linjer som trafikerar denna knutpunkt. 
 
Som nämndes i mailet den 12 maj har Spånga station fått en egen avdelning på hemsidan. Denna har 
byggts ut med bl.a. en första artikel om planerna på att lägga ner stationen och ersätta den med en ny 
station vid Solvalla i samband med att ”Tvärbanan” byggs ut till Kista och en bytespunkt kan ordnas vid 
travbanan. Dessa fakta nådde mig 2008-04-21 via en sökning på Google som ledde till uppgifter på 
Folkpartiets hemsida. Se vidare artikel på ”Trafikminnen”. 
 
Nästa 60-årsdag jag vill påminna om är den 24 november då det är 60 år sedan den s.k. 
Essingeolyckan inträffade klockan 08.15 på gamla Essingebron. 11 personer omkom då en buss på 
linje 96 gick genom broräcket och ”störtade” 35 meter ner på sjöbottnen. Se vidare artikel på 
”Trafikminnen”. 
 

Utöver detta har följande tillkommit sen sist: 
- Historien kring skylten Spånga station efter fakta från Spårvägsmuseet 
- Soptågets urspårning 9 juni 1958 med bild på tåget hämtad från boken ”Ren Stad” utgiven 1959. 
- Ett reseminne med vagn 4329 på linje 173 
- Några artiklar har kompletterats med fler bilder. En av dem är bilden på linje 3 vid Berghamns Brygga. 
Den är från 1935 då linje 3 trafikerades av Svenska Omnibus AB. 
- Faktajustering (tidsprecisering) har gjorts på några artiklar tack vare nya fakta från Stefan Back. 
 
Till sist vill jag tacka alla som bidragit till hemsidans utveckling. Jag har under året fått in en hel del 
material jag ännu inte haft möjlighet att bearbeta, men det kommer så småningom. 
Må väl tills nästa gång. 
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