
TEKNIK

S V E N S K  Å K E R I T I D N I N G  2 / 2 0 2 1  69

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 Status för museet

ÅKERIHISTORISKA SÄLLSKA-

PET söker nu material till sitt 
nya museum.

Vi siktar bland annat på att 
bygga upp ett nytt åkerikontor 
som visar hur det kunde se ut 
på ett sådant under 60-talet. 

Efterlysning
Ni som var med minns nog 
hur det såg ut.

Om någon har lämpligt 
kontorsmaterial, prydnader 
och kuriosa som kan passa in, 
och kan avvara detta, så är det 
värdefullt för uppbyggnaden.

VI BEHÖVER VÄL INTE berätta om vad 
pandemin har inneburit för arbetet med att 
iordningställa i lokalerna. Men investeringar-
na fortsätter och inventarier och möblemang 
har köpts in. Skyltar som tydligt ska visa var 
museet finns har redan beställts.

Vi söker speciellt efter den 
stora vägghängda Sverigekar-
tan med linjal för att beräkna 
rutter. Kanske någon har en 
sådan stående i en glömd del 
av förrådsutrymmet?

Vi söker också efter ett el-
ler kanske två skrivbord från 
sent 50-tal eller 60-tal. 

VI ÄR ÄVEN ÖPPNA för så-
dant som kanske just för till-
fället inte passar in, men som 
kan komma till användning 
i framtida temautställningar, 
såsom verkstadsutrustning, 
lasthjälpmedel och liknande.

Vi kommer i viss mån även 
ha möjlighet att ta till vara his-
toriskt material i alla former 
med koppling till lastbilar och 

Vi kan också berätta att Lennart Persson 
i Kil och Tage ”Pajen” Englund från Hillared 
kommer att deponera delar av sina omfat-
tande samlingar av SLAB/Svelast-material. 
Det kommer alltså bli en temautställning om 
företaget som en gång i tiden var Sveriges 
största åkeri. 

åkerihistoria som fotografier, 
litteratur, kuriosa och annan 
dokumentation. När företag 
flyttar eller bygger om är det 
ju mycket som brukar gå i 
sopcontainern. Det finns 
mycket historiskt värdefullt 
som försvinner när det nya 
ska in och det gamla ska ut.

HÅLL UTKIK och tänk på oss 
när utrymmena ska begränsas 
och när städningsprojekten 
ska köras igång. Det skadar 
inte att ta kontakt med oss så 
kanske vi tar hand om en del 
av historien för framtiden.

Hör av er till Ingemar 
Resare, telefon 010-510 54 03 
eller e-post ingemar.resare@
akeri.se. 


