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SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK ÅKERIHISTORISKA SÄLLSKAPET

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
CORONA HAR VERKLIGEN ställt till det på 
så många sätt. 2020 är både ett förlorat och 
vunnet år. Vissa saker vi gjort behöver vi nu 
göra på ett annat sätt. Det har varit tid för re-
flektion och tyvärr mycket tid ifrån nära och 
kära. Allt pekar på att en ljusning är i sikte. 
Vaccin kommer troligen till riskgrupper re-
dan under tidiga 2021 och vi kanske därmed 
kan hoppas på att ses igen i våra fordons-
grupper och vid andra trevliga tillställningar.

UNDER HÖSTEN träffades delar av ÅHS 
styrelse för att diskutera utformningen av 
Åkerihistoriska museet i Örebro. Vår musei-
general Kenneth Hedegård styr med hjälp av 
övriga i styrelsen för ÅHS hur museet ska se 
ut och fungera. 

Hösten med Åkerihistoriska sällskapet

Projekt Åkerimuseet fortgår

Vi håller just nu på att utrusta museet 
med inventarier och rekvisita. Vi har inte satt 
ett invigningsdatum men hoppas att det kan 
bli någon gång under sommarhalvåret 2021. 

Åkerihistorien kommer vara en av de cen-
trala delarna som exponeras på museet men 
vi kommer också att ha tillgång till en stor 
bilutställning och ha mycket fokus på kranar. 

JAG OCH STYRELSEN önskar er alla en riktigt 
härlig jul och ett gott nytt år. 

Hoppas att ni alla får fira 
den med nära och kära. 
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NÅGOT ÅRSMÖTE blev det som bekant inte i 
år. Däremot träffades styrelsen på Laxo Mekan 
i Örebro för att bland annat diskutera sam-
lingarna och museet. Thorbjörn Berggren var 
speciellt inbjuden och kommer att vara sam-
manhållande för bemanningen på museet.

På grund av pandemin har arbetet med 
att iordningställa i lokalerna blivit ordentligt 
försenade, men inventarier har köpts in och 

mer ska köpa in. Vi återkommer så snart vi 
kan lämna något närmare datum. 

ÅHS SYD HÖLL SIN höstträff i slutet av okto-
ber. Med saknad av den inställda vårträffen 
genomfördes mötet med ett begränsat antal 
deltagare. 36 personer fick möjlighet att delta 
i träffen som Herbert Andersson i Fordons-
grupp Syd hade arrangerat.

Ett besök bjöds på Torpa buss- & teknik-
museum några få mil väster om Ljungby. 

Höstträff i Syd Föreståndarna höll en presentation om muse-
ets tillkomst och utveckling. Ett imponerande 
stort frivilligt arbete är nedlagt, men museet 
har också lyckats få EU-bidrag till finansiering 
av ändamålsenliga lokaler. Museet handlade 
inte enbart om bussar utan även om mycket 
annat som tändkulemotorer, en bensinstation 
från 50-talet och en del annat. Efter att besö-
ket på museet var avklarat begav sig sällskapet 
till Strömsnäsbruk för en avslutande lunch. 


