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Hej igen! 
 

Så var det dags för ett Nyhetsbrev från www.trafikminnen.se igen med lite info om ”vad som sig tilldragit 
haver” på hemsidesfronten sedan sist. 
Som Du nog märkt är jag i viss mån svag för olika ”minnesdagar” – eller jubiléer om Du så vill. 
I fjol var det 40 år sedan pendeltågstrafiken startade och 60 år sedan den första busslinjen fick Spånga 
station som ändhållplats.  
I år är det 50 år sedan spårvägsnedläggningen påbörjades i och med att linje 15 efter 37 år och 5 
månader den 1 september 1959 ersattes med 3 busslinjer, SJ-linjerna 11, 15 och 16. Hösten 1960 lades 
linje 3 från Haga Södra ner och ersattes av linje 33 som då förlängdes till Karolinska sjukhuset. Men det 
uppmärksammar vi nästa år- eller hur? 
Hur som helst: Har Du något eget minne från spårvagnslinje 15 som gick mellan Norra Bantorget i 
Stockholm och Esplanaden i Sundbyberg eller linje 3 Haga Södra till Högalid (var det väl -eller…?) är Du 
mycket välkommen att skicka in Dina minnen till max@trafikminnen.se  
 

Sedan förra nyhetsbrevet har jag skrivit artiklar om trafikhändelser jag valt ut bland sparade pressklipp 
och trafikmeddelanden. Jag har också haft tillgång till några trafikhändelserapporter från tiden 1965-
1968. 
Vad sägs t.ex. om höghastighetsprov på TUB 1 (”Gröna linjen”) nattetid eller älgen som sprang på 
Skanstullsbrons spårområde och hoppade in i Åhléns sommarberså. Eller varför inte taxen som sprang 
flera stationer i tunneln jagad av tillgänglig SL-personal. 
 

Så till några andra artiklar som tillkommit på hemsidan sen sist: 
 
- på avdelningen BUSS hittar Du en artikel om lanseringen av trafikbiträden. Du har kanske tidigare läst 
artikeln ”En stöddig Björk” på Bussavdelningen som handlar om vad en av dessa trafikbiträden fick 
uppleva. 
- På avdelningen ”På spåret” kan Du hitta artikeln ”Det hände i tunnelbanan 1965-1967”. 
- På avdelningen ”Övriga minnen” kan Du hitta artikeln ”Dagrapporten dokumenterar” med händelser i 
trafiken från 1965-67. 
- Bråket på t-banestationen Högdalen den 5 mars 1966 har fått en egen artikel, liksom berättelsen om 
den stökige trafikanten på Gubbängens t-station, som (ja-… läs själv…) 
 
Till sist vill jag nämna artikeln ”Lite om topptavlorna förr och nu” på avdelningen ”Övriga minnen”. Min 
plan är att framöver kunna göra ett topptavelsgalleri som ”syster” till vårt regnskyddsgalleri 
 
- Må väl tills nästa gång. 
 
 
Med digital hälsning 
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