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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
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ÅHS FORDONSGRUPP SYD höll sitt höstmöte i 
Ljungby denna gång. 50 deltagare anslöt sig 
till höstmötet efter samma koncept som ÅHS 
Syd så framgångsrikt brukat under tio års tid.

Lördagen startade med ett besök hos 
Roland Berg där alla fick ta del av Rolands 
imponerande samling av lastbilar, kringut-
rustning och kuriosa. Tiden räckte dock inte 
till för allt intressant som fanns att beskåda. 
Lunchen var bokad och den andra stora 

punkten på programmet ville ingen heller 
vara utan. Ljungby Maskin som tillverkat 
hjullastare sedan 1983 bjöd in till fabriksvis-
ning. Grundaren Rune Andersson berättade 
om sitt företag och guidade runt i lokaler-
na där de moderna och högpresterande 
lastmaskinerna tillverkas. Runes veteranin-
tresse bevisades också genom ett besök i den 
särskilda avdelningen innehållande militära 
fordon från förr. 

VI PRESENTERAR härmed vår kontaktperson 
i Fordonsgrupp Mellannorrland – Thomas 
Almén från Älvros i Härjedalen. Han är 
född och uppväxt i Jämtland. Fadern hade 
lastbil så intresset vaknade tidigt och som 
många gånger blev det fler lastbilshytter än 
läxböcker, så innan skolan var riktigt klar 
började han istället jobba, till att börja med 
i olika maskiner. Efter avslutad värnplikt 
blev det jobb hos olika åkerier runt Öster-
sund. Under nio år hade Thomas egen bil, 
först med plog- och tippuppdrag, en del 

timmer och slutligen fjärrtrafik med kranbil. 
Han har även hunnit med att bo i Småland, 
Värmland och Norge, där förstås med last-
bilsförarjobb. Sedan några månader tillbaka 
har Thomas börjat ta ut lite pension, och 
jobbar nu i princip halvtid bland annat som 
chaufför hos en entreprenör i Åre/Duved. 
I verkstaden står en Volvo FB88 från 1966 
och pockar på uppmärksamhet. 

Fordonsgrupp Mellannorrland nås på tel: 
070-895 81 54 eller e-post: bagarn.almen@
gmail.com 

Fordonsgrupp Mellannorrland

JULEN NÄRMAR SIG igen och 
för egen del är det den 42:a 
julen som ska firas med allt 
vad det innebär. Julen är 
alltid speciell och det är verk-
ligen med nära och kära som 
den ska upplevas. I år har vi 

från Åkerihistoriska Sällskapet satt ihop en 
kalender som du antingen har fått i brevlådan 
eller så kommer den inom kort. Vi vill med 
den visa på en del av den verksamhet som 
våra fordonsgrupper bedriver regionalt för att 

bevara och sprida åkerihistorien. Arbetet sker 
till allra största delen ideellt och jag vill rikta 
ett extra stort tack till styrelsen för ÅHS och 
även ansvariga för fordonsgrupperna!

Vidare har vi som ambition att under 2020 
öppna upp våra museisamlingar samt även 
utöka antalet fordonsgrupper. 

Tack för att du är medlem i Åkerihistoriska 
Sällskapet. Med tillönskan om en God Jul 
och ett riktigt Gott Nytt År!

Ingemar Resare
Ordförande Åkerihistoriska Sällskapet

ÅHS Syd höstmöte
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Thomas Almén

Ingemar Resare

God Jul & Gott Nytt År


