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För att bevara historiskt 
värdefullt material kring 
åkerier, åkerifordon och 
utrustning bildades 
Åkerihistoriska Sällskapet 
1992. Sällskapet arbetar 
med dokumentation av 
åkeriernas utveckling och 
samverkar med andra 
sammanslutningar med 
vägfordons- och trafikhis-
torisk inriktning. 
Mer information på 
www.akerihistoriska.se

Åkerihistoriska

Historiska på Mittia
ÅHS GÄVLE DALA fanns representerade på Mit-
tia-mässan 2019 i Ljusdal som var den tionde i 
ordningen. Den första som skulle bli en renod-
lad skogstransportmässa hölls 1999 i Färila och 
initiativet togs av Milton Spring. Årets mässa 
lockade 5 600 besökare. Då det var jubileum 
visade Anders Näslund en serie foton från 
de fem första mässorna, vilket uppskattades. 
Urban Jonsson från Kil visade sin fint renove-
rade hopskjutbara Järbo timmersläpvagn från 
1968 dragen av en Volvo FB88 utrustad med 
Jonseredkran. En Scania LBS140 6x2 från 1973 
med Jonseredkran och BRIAB-släp från 1982 
visades av Leif Erlandsson från Mora. Åke 
Tjärnqvist från Bispgården deltog med sin fina 
Scania-Vabis L71 Regent med HIAB 193 vajer-
kran. Äldsta lastbilen var Scaniaåterförsäljaren 
Bilmetros Scania-Vabis från 1929. 
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Gemensamma 
transportslag
ÅHS SMÅLAND-ÖLAND fanns på plats under 
Tågdagarna i Landeryd i september. Det var 
Landeryds Järnvägsmuseum som hade sam-
lat ihop och visade upp ett antal fantastiska 
lok tillsammans med trevliga gamla bygg-
nader för drygt 11 000 besökare. Alla hade 
möjlighet att åka ånglok, diesellok, rälsbuss 
och veteranbuss. Tack vare Hans Hanlinder 
kunde besökarna även få njuta av flera fina 
veteranlastbilar som fick representera god-
stransporterna på väg.

Nästa år har Tågdagarna 10-års jubileum 
och då kommer ÅHS Småland-Öland också 
vara på plats. Ett besök där rekommende-
ras. 

ÅHS Skaraborg 
bjuder in till höstträff
LÖRDAG DEN 9:e november (10–16) är det 
dags för ÅHS Fordonsgrupp Skaraborg att 
samla sig för höstträff.

Platsen är Skövde Golfrestaurang där 
Stefan Andersson kommer att berätta mer 
om den intressanta historien om Bilindustri i 
Blidsberg AB. Den stora tipptillverkaren från 
Blidsberg i Västergötland som var välkända 
för sina hydraultippar men som även hade 
mycket annat i produktprogrammet.

Deltagande med 2 x fika och middag 
kostar 250 kr och anmälan görs senast 4 no-
vember till Mari Berglund, mari@forsgards.
se 070-674 11 20 , Jan-Ove Nord 070-848 00 
29 eller Annika Peterson, annika.peterson@
akeri.se 072-544 18 20. 

ÅHS AKTIVITETER

ÅHS SYD HÖSTTRÄFF, 
LJUNGBY

26 OKTOBER

ÅHS SKARABORG 
HÖSTMÖTE, SKÖVDE

9 NOVEMBER
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Bilmetros Scania-Vabis från 1929 var 
mässans äldsta.

Oskar Ferm från Färila studerar gamla fotografi-
er om skogstransporternas utveckling.




