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1936-07-01 Ny linje: slinga Kungsträdgårdsgatan – Södra Blasieholmshamnen – Stallgatan – Nybrokajen förbi 

Flygpaviljongen – Arsenalsgatan – NYBROPLAN – Hamngatan – Norrmalmstorg – Hamngatan – 

Kungsträdgårdsgatan – Arsenalsgatan – Jakobs Torg – Gustav Adolfs Torg – Fredsgatan 

Rödbodtorget Jakobsgatan (nuv Tegelbacken) – Tegelbacken – (dåv) Jakobsgatan – 

Stadshusbron – Hantverkargatan – Eiraplan (nuv Ragnar Östbergs Plan) – Norr Mälarstrand – 

Lindhagensgatan (nuv Rålambshovsleden) – Drottningholmsvägen (delvis nuv Lindhagensplan) – 

Fredhällsplan (nuv Drottningholmsvägen) – Drottningholmsvägen – Tranebergsbron – 

Drottningholmsvägen – Alviksplan – Drottningholmsvägen (delvis nuv Ulvsundaplan) – 

Ulvsundavägen (till nuv Lillsjöplan) – (dåv) Ulvsundavägen (delvis nuv Lindstigen-till 

Norrbyvägen) – Ulvsundavägen – slinga "Flygplatsvägen" (nuv Flygplatsinfarten) medsols förbi 

stationsbyggnaden (BROMMA FLYGFÄLT). 

Trafik med enstaka turer i anslutning till flygtrafiken. Onumrerad. 

 

1936-10-05 Trafiken indragen. 

 

1937-04-04 Ändrad: slinga Gustav Adolf Torg – Strömgatan – Södra Blasieholmshamnen – Stallgatan – 

Nybrokajen förbi Flygpaviljongen – Arsenalsgatan – NYBROPLAN – Hamngatan – 

Norrmalmstorg – Hamngatan – Kungsträdgårdsgatan – Arsenalsgatan – Jakobs Torg – Gustav 

Adolfs Torg – osv – slinga "Flygplatsvägen" (nuv Flygplatsinfarten) medsols förbi 

stationsbyggnaden (BROMMA FLYGPLATS). 

Direktgående linje, hållplats endast vid Nybroplan, Kungsholmstorg och Bromma Flygplats. 

Trafiken återupptagen, med enstaka turer i anslutning till flygtrafiken. 

 

1937-06-30 Ändrad: NYBROPLAN – osv – Drottningholmsvägen (nuv Ulvsundaplan) – Ulvsundavägen – 

slinga "Flygplatsvägen" (nuv Flygplatsinfarten) medsols förbi stationsbyggnaden (BROMMA 

FLYGPLATS). 

 

1939-04-25 Ändrad: slinga Arsenalsgatan – Nybrokajen förbi Flygpaviljongen – Stallgatan – Blasieholmstorg 

(NYBROPLAN) – Arsenalsgatan – Jakobs Torg – Gustav Adolfs Torg – osv. 

 

1939-09-07 Nedlagd pga restriktioner för bränsle till följd av krigsutbrottet i kombination med nedskuren 

flygtrafik på Bromma Flygplats. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
BmaF 39-04-25 – 39-09-07 Körväg vid Nybroplan, via Stallgatan alt Norrmalmstorg. Körväg enligt ÖÄ men  

  stämmer inte med SS. 

 

 

 
Allmänt om Linjehistorikerna  

Finns frågetecken/tveksamheter ett visst år anges detta med två siffror längst upp till höger och specificeras längst ner.  

Tillfälliga ändringar kortare tid än 3 månader redovisas inte (med vissa undantag).  

VERSALER i körvägen anger linjens destinationer. 

Understreck i körvägen anger den gata eller väg där avgående ändstation är placerad.  

Tidsangivelser i trafikering anges till jämna halvtimmar.  

Om ändring i nattrafik anges dagtrafikdygnets datum.  

© Jimmy Bergman. Använd gärna historiken hur du vill, men glöm inte att ange källan. 

 


