


Ka rsh.r^o
SA var det dags att kdnna sig som en gdteborgare - det vill s€iga full pi
spArvagn. Vi beklagar att vi inte kan starta l€ingre ut pA lirye 12, men det
fanns inga krogar 6ppna pA passande tider ddr ute bland villorna.
Vagnarna pA Tviirbanan 96r bara var 15:e minut, sA det kan vara ide att
fors6ka hAlla tiden. Detta medfdr att ni pA flera stdllen har mindre dn en
timme pA er att fd i er 6len. Vi iir dvertygade om att detta inte kommer att
medfora nAgra som helst problem.

Alviks strand
12.00 Lefkas Grekiska restaurang, Tranebergsplan 6, 33:-
13.00 Coffehouse by George, Gustavslundsv. 14,33:-
14.00 Sjdpaviljongen, Tranebergs Strand 4, 44.
15.00 Grappolo d'Uva, Gustavslundsvdgen 173, 35-
16.00 Appelvikens krog, Allevdgen 37, 30:- OBS: specialpris for Batalj@
17 .00 Konsumtionsforeningen, Alviksvdgen 47, 39-
17 .54 Spirvagn 1 2, All6parken"Alvik.
1 8.00 Tvdrbanan Alvik-Stora Essingen.

Stora Essingen
1 8.1 0 Essinge Wok, Badstrandsv. 32, 32:-
1 9.00 Tvdrbanan Stora Essingen-Grondal.

Grcindal
1 9.1 0 Galjonen, Sjobjdrnsv. 11, 29.
20.00 Tvdrbanan Grondal-Valla torg.

Arsta
20.15 Hjdlmaren, Hjdlmarsv. 43, 30:-
21.00 Valla krog, Valla Torg 57,29:-
22.01Tvdrbanan Valla torg-Globen. OBS: sista avgAngen"



Gullmarsplan
22.05 Restaurang & pizzeria Globen, Bi ldhuggaw. 11,27:-
23.00 Back Street Pub, Konstgjutarv. 42,28:-
00.05 Tunnelbana 1 9 Globen-Skanstul l

Skanstull
00" 15 Broder Tuck, Gotgatan 85, 39:-



SpAr av Statsministrar och Svin
Vdilkomna till en pendlarhistorisk resa. Fdlj resan med pekfingret pA kartan
pd mittuppslaget.
En sen kviil l ioktober 1946 klev
Sveriges statsminister Per Albin
Hansson av 12:ans spirvagn vid sitt
hem pA Alstensgatan 40 i Bromma.
Pldtsligt foll han ihop vid hdllplatsen,
dod ien hjiirtattack. PA PerAlbins
tid startade 12'.an inne vid
Tegelbacken. Mycket passande,
eftersom landsfadern tyckte om
sena middagar med tillbeh6r.
Redan 1912 hade sp6ren tagit sig
6ver tillAlvik fr6n Kungsholmen. Det
drojde dock till 1929 innan'12'an
nAdde ut ti l l dagens iindhAllplats i
Nockeby.
Ndr tunnelbanan projekterades konstaterades att banan mellan Alvik och
Nockeby var alltfor krokig fdr att kunna byggas om till tunnelbana. S6lunda
ldmnades en snutt spArviig kvar i Stockholm niir linjen tillVallingby
invigdes 1952. 12:an har varit nedldggningshotad mAnga g6nger, men

underligt nog dverlevt. Med
lite tur hamnar man i n6gon
av de gamla vagnarna,
byggda redan 1944. Ndstan
ett rullande museum.
FrAn Alvik till Stora Essingen
6ker vi over en helt ny bro,
byggd enbart for spArvdgen.
PA den gamla goda tiden,
1945-61, gick det att Aka
tr6dbuss till Essinge6arna
frAn Kungsholmen. 1948
ramlade dock 96:ans

trAdbuss av bron mellan 6arna och tio personer dog - bara fdrsiiljaren
Bdrje Holm dverlevde.
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I Grondal dr spirhistorien ifatt oss. FrAn Liljeholmen ut till Grondal, och
Ekensberg, rullade mellan 1923 och 1949 linje 18. Denna linje ersattes
sedan av tr6dbuss 98. Ingen av stadens tridbusslinjer dverlevde tyvdrr
tunnelbaneseringen.
Resan frAn Liljeholmen, via Arsta, mot SlakthusomrAdet dr en klassisk
tripp. Vi 6ker nu l6ngs den gamla slakthusbanan. Hdr har mAnga svin gjort
sin sista resa - den till de sdilla betesmarkerna. Banan togs i bruk samtidigt
som Slakthuset 1912. Fram till 1928 6kte de flesta slaktdjur jdirnvdg,
ddrefter tog lastbilarna 6ver. Sista grymtet pA spAret hordes 1966.
Avslutningsvis foljer vi tunnelbanans gr6na linje mot Gullmarsplan.
spArvagnslinje 19 gick frin slussen till Orby. Den invigdes den 1 oktober
1930 for ganska precis 70 Ar sedan och tunnelbanan nyttjar i dag den
gamla banan dnda fram till Stureby.
Den fdrsta spArvagnslinjen soderut rullade dock redan 1909. Som ldngst
strdckte sig denna linje 8 ned till Skarpndck. Aven hdr skickades slaktdjur.
Transporterna gick fr6n Sdder Mdlarstrand, tvdrs over hela S6der, till
Slakthuset. Det
fanns ocksd
speciella
katafalkvagnar, som
kunde kopplas pA
efter spArvagnen fdr
transport av kistor till
Sandsborgs- eller
SkogskyrkogArden.
Den fdrra
spArvagnsepokens
sista spirvagn
ldmnade
Johanneshovs
(Gullmarsplans)
hillplats den 4 juni 1951. Batalj@ tackar SL for den nya Tvdrbanan och
mojligheten till ett party. Den forra sp6rvagnsepokens sista sp6rvagn
ldmnade Johanneshovs (Gullmarsplans) hAllplats den 4 juni 1951. De
fanns redan tunnelbanan. Fdr exakt 50 6r sedan, den 1 oktober 1950,
oppnades den forsta linjen, Slussen-Hokardngen.
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"Afisr yau €af rne, do me doggy-stylel*



FrAgor stdllda till barn:

Nir dr den rdtta ildern att gifta sig?
Ingen 6lder dr bra att gifta sig vid. Du m6ste vara en idiot for att gifta dig.- Fredrik, 6 6r
Ndr du dr 84, f6r ndr du dr s6 gammaljobbar du inte mer, och man kan ligga i
sovrummet och dlska hela dagen.
- Carola, 8 dr
Niir jag air fiirdig med fdrskolan ska jag hitta en fru.
- Martin, 5 dr

Vad gdr de flesta personer pA en trdff?
PA den fdrsta trdffen ljuger de bara for varandra, och det brukar vanligtvis f6 dem
sA intresserade att det blir en andra trdff.
-  Ola,  10 i r

Vad skulle du gdra om f6rsta trdffen blev en katastrof?
Jag skulle springa hem och lAtsas vara ddd. Ndsta dag skulle jag ringa till alla
tidningar och se till att det satte in min dddsannons.
- Carsten, 9 6r

Ndr 5r det okej att kyssa nAgon?
Lagen sdger ndr du dr femton, s6 jag skulle inte fdrsoka tidigare, f6r sdkerhets
skull.
- Max.7 Ar
Du bdr inte kyssa en flicka om du inte har nog med pengar f6r att k6pa henne en
ring, och en videoapparat, f6r hon viil ha videofilmer fr6n brollopet.
- Oskar, 10 ir
om du kysser nigon, skall du gifta dig och f6 barn med den personen. Det dr det
enda rdtta att gdra.
- Hans, 8 6r

Hur skulle du fA ditt dktenskap att fungera?
S€iga att hon var vacker, dven om hon s6g ut som en lastbil
- Rick. 10 6r

Hur bestdmmer man sig f6r vem man ska gifta sig med?
Du miste hitta ndgon som tycker om samma saker. om du till exempeltycker
om sport, ska hon tycka om att du tycker om sport, och ge dig 6l och chiis under
tiden.

Emi l ,  10  6r



Till min i lskade fl ickvdn...

Under de senaste 6ret har jag fdrs6kt dlska med dig 365 g6nger. Jag lyckades 36
ginger, vilket i genomsnitt blir en ging var tionde dag. Fdljande dr en lista p6
varfor det inte blev fler ginger:

' 54 ginger var lakanen for rena.
. 17 gAnger var det fdr sent.
' 49 gAnger var du f6r trdtt.
. 20 gdnger var det f6r varmt.
' 15 g6nger lAtsades du sova.
' 22 g6nger hade du huvudvdrk.
. 17 gAnger var du rdidd att vi skulle vdcka barnen.
' 16 gAnger sa du att du var fdr 6m.
' 12 gAnger var det vid fel tidpunkt i minaden.
' 19 ginger var du tvungen att 96 upp tidigt.
. 9 gAnger var du inte p6 humdr.
' 7 gdnger var du solbrdnd.
. 6 ginger tittade du pA ett sent TV-program.
. 5 ginger ville du inte fdrstdra din nya frisyr.
. 3 ginger sa du att grannarna skulle h6ra oss.
' 9 ginger sa du att din mamma skulle h6ra oss.

Av de 36 gingerna jag lyckades, var de inte till belAtenhet, f6r att:
' 6 ginger bara lAg du ddr, som en dod sill.
. I g6nger piminde du mig om att det var en spricka i taket.
. 4 gdnger sa du att jag skulle skynda mig och fi det 6verst6kat.
. 7 g6nger var jag tvungen att vdcka dig och tala om att jag var fdrdig.
. 1 gAng var jag riidd att jag gjorde dig illa, jag kdnde att du ftyttade p6 dig.

Till min ilskade poikvdn...
Jag dr rddd fdr att du har missfdrst6tt ett och annat. Hdr dr de verkliga
anledningarna till att det inte blev mer dn 36 ginger:

. 5 gAnger kom du hem full och f6rsokte s€itta p6 katten.

. 36 g6nger kom du inte hem alls.
' 2l ginger kom du inte.
. 33 g6nger kom du f6r tidigt.
. 38 gingerarbetade du 6ver pijobbet.
' 10 ginger fick du kramp i t6rna.
' 29 gAnger skulle du gA upp tidigt fdr att spela gotf.
. 2 g6nger var du i slagsmAl och n6gon sparkade dig pA kulorna.



4 gi inger fastnade du i gylfen.
3 gAnger var du forkyld, med rinnande ndsa
2 ganger hade du en f l isa i  dit t  f inger.
2A gAnger tappade du intresset efter att ha tdnkt pd det hela dagen
6 gAnger kom du i din pyjamas medan du ldste en snuskig bok.
98 gdnger var du upptagen med att titta p6 sport pi TV.

Jch anledningen t i l l  att jag l ig st i l l ,  berodde pdr:
Du missade och satte pi lakanen istdl let.
Jag pratade inte om sprickan i taket, vad jag sa var "Vil l  du sdtta pA mig
drir fram elier i  baken?"
Den gingen du tyckte jag f lyttade pdr mig, var for att du la av en brakare
ach jag forsokte fd luft.

\,,.,n
-T. 

- i;: "
r:: ir. . ,.tlr- t1,'1 "'i

rdl.w

rr?uw-Ai r

*],fl ,-
-' 

i ,;' 
tr't '- 

--- .-.r' .-. ../ -..

i '-" 
ii, (;il j -;t";.*{ :f fdft"i i�;l

i Filrvl, f\f:'!i ".:;' '" 
f$l'

L f; ii I( t:.*i ltig | * ;
_.._:--ft;.."= {d,Er ::_-*..*r.

?

,i. *{ ,-\*:pffil



Batalj LV - NyArsbataljen
Ndsta Batalj dr dagen f6re nyArsafton och dA debuterar Torvald som
ordinarie banldggare til lsammans med den mer rutinerade Tibbe. lnforma-
tion kommer pA hemsidan.

Fiiljande tre Bataljer
An ZOO1 inleds med tre Bataljer pA lika mAnga mAnader och vi tiinkter dA
anvdnda oss av stombusslinjerna som tema (blA bussarna 1,3 och 4). I
samband med det tdnker vi dven ta fram en ny troja forutsatt att intresse
finns. HAll utkick pA hemsidan f6r mer information.

Nyhetsbrevet
FOr att fi kontinuerlig infomration b6r du anmdla dig till Bataljs nyhetsbrev.
Anmdlan hittar du pA hemsidan under Nyheter. Vi har fAtt in en hel del
felaktiga adresser sA om du inte fdr brevet gd in och anmdl dig igen.


