
Lite historia 
 
Den outtröttlige Richard Grönstedt som idag är för många en okänd person, var redan igång 
på tidig 60 tal med att bygga upp Spårvägssälskapet som sedermera kom igång i Malmköping. 
Med samlandet av äldre spårvagnar fick också med en rad ovanliga bussar, som lämpade siog 
för olika uppdrag. Det är samme Richard som i Spårvägssälskapet är grundaren till 
Continentbus. Richard förde redan då en kamp som sedermera även Toni Schönfelder kom att 
bli involverad i när man ansökte om beställningstrafik tillstånd där mäktiga dåtida SS numera 
SL avböjde med kommentaren att det inte finns behov och att det sakandes kompetens. 
Samma remissvar kom från Svenska Bussförbundet och SJ.  
Inte sedan 1927 (tror jag det var) hade det lämnats några nya busstrafiktillstånd, det skulle bli 
en historisk dag som sedan gav möjligheten så småningom för alla nya bussbolag att få 
möjligheter att få egna trafiktillstånd. Bakom varje frihet i samhället finns det alltid enskilda 
personer som drivit mot samtliga i etablissemanget, folk som anser man har 
tolkningsföreträde och så är det fortfarande idag 2012. Det är många av alla ”nya” bussföretag 
som borde skänka en tacksam tanke till de som vågade ställa sig upp på barrikaden och ta 
fighten för ett friare Sverige.    
  
Richard Grönstedt är pappan till Spårvägslinjen från Normalmstorg ut till Djurgården, det är 
en bragd som borde vara värd ett ”Nobelpris” i myglande med makthavare inom Trafik. 
Spårvägslinjen förlängdes sedan till Hamnagatan och nu är bygget igång för att gå upp till 
Centralen och en ny linje ut till Ropsten om allt går väl. Richard körde första åren med äldre 
museum vagnar och nu med super moderna Bombardier Spårvagnar som till skillnad mot 
Göteborg både fungera och kör på minuten. 7 miljoner resenärer hade man förra året på en 
spårväg som många mena inte behövs.  
De som var med på det glada 1980-talet kanske minns att SL använde nästan exakt samma 
motivering i sitt avslag på planerna att starta Djurgårdslinjen av bolaget som heter SS med SL 
gamla vinjett, ja nästan i alla fall.. 
  
Jodå, SS fick sina tillstånd efter att ha överklagat ”underdånigst” till konungen. En härlig 
skrivelse på 6 sidor där Richard i egenskap av ordförande sågade alla remissinstanser, 
självklart ytterst ödmjukt, jäms med fotknölarna. Och några år senare fick SS av Statens 
Biltrafiknämnd ”Das Schwedische Staatliche Kraftwagenverkehrsbüro” tillstånd att med ” 
bussvraken ” få köra till Tyskland….!  
 
 
Det är inte organisationer, kollektivet, företag, myndigheter som skapar förändringar, det är 
alltid enskilda personer som ser i rådande lagar begränsningar som borde förändras till 
samhällets bästa, Richard Grönstedt mer än någon annan jag känner har bidragit med mer 
avreglering än alla som ofta istället försöker återreglera med vackra ledare, breda leenden, 
häftiga middagar och så en okritisk fackmedia som hänger på för att vara nära soppköket och 
få en och annan smula i form av annonser. Synd bara att tiden med åsiktsdiktat och 
tolkningsföreträde är förbi. Sverige skulle behöva fler med en kaliber som Richard Grönstedt! 
 



 



 
  

 

 

 

 

 



 

 


