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NOSTALGI

V

arje år bjuds det runt om i landet på flera träffar och utställningar
med veteranlastbilar. Allt från små enkla fikaträffar till stora välarrangerade utställningar. Det finns helt enkelt alltid något som
passar den som vill köra eller bara få se fordonen som en gång i
tiden byggde landet.
Många laddar nu för årets evenemang som ligger alldeles runt knuten.
Här kommer först en liten tillbakablick på förra årets träffsäsong.

Liten tillbakablick på
förra årets träffsäsong.
Planera in sommarens
träffar redan nu!

EVENEMANGSKALENDERN
Även om det är tidigt har några
event spikats. Här är några av
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ÅHS Skaraborg arrangerade i april en
veteranlastbilsmarknad på Norra Ryds
industriområde i Skövde där det gavs
tillfälle att avyttra reservdelarna efter vårstädningen i alla garage. Martin Forsgård
hade laddat upp med delar på flaket till
sin Scania-Vabis LS76 från 1967.
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Foto: Mari Berglund
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Svartåträffen arrangerad av ÅHS Örebro
Län kan man påstå vara startskottet på
träffsäsongen. På Svartå bruksområde
samlas inte bara lastbilar utan allehanda
fordonsslag för alla smaker, men den
gemensamma nämnaren är veteran.
Bland de deltagande lastbilarna fanns
bland annat Thomas Alméns välbevarade
Volvo FB88 från 1966.

Foto: Per Thomson
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Smålandsrundan är en av vårens populära aktiviteter. Arrangemanget anordnas
av Götaströms Fordonshistoriska Klubb
och har körts sedan 2003. Som synes
välkomnas alla storlekar av nyttofordon.
Men visst är långtradarna i majoritet
jämfört med lättlastarna.
Foto: Anders Ason
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Varje år går MHS-arrangemanget Tunga
Rallyt Väst kring Göteborgstrakten.
Det har så gjorts 23 gånger hittills. Här
rullar två Scania LS140 från 1974 på rad på
landsvägarna mellan Borås och Kinna.
Den första ägs av Skårdals Åkeri i Surte
och den andra av Joakim Richardsson i
Veddige.
Foto: Bosse Norvinge
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Östergötlands Veteranlastbilsklubb
grundades 2009 och arrangerar varje
år ett veteranlastbilsrally i länet. Under
slutet av maj kördes det i trakterna kring
Vimmerby. En av bilarna var denna Scania
LBS110 från 1971 ägd av Lars Alvarsson i
Brokulla.
Foto: Anders Ason

På Örebro Truckstop arrangerades
under sommaren en transportmässa
tillsammans med Hästkraftens Dag. Där
bjöds också på veteranlastbilsutställning,
ett sidoarrangemang som anordnats av
ÅHS Fordonsgrupp Örebro.
Foto: Anders Ason

Foto: Thomas Almén
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ÅHS fordonsgrupp Tunga Gefle Dala
tillsammans med Trafikverkets historiska
samlingar skred till verket med sitt event
Tunga Gefle Dala i början av juni. Denna
gång på Järnvägsmuseet i Gävle där
lastbilarna fanns uppställda för beskådan.
Något som väckte intresse var spetsplogen
på Klas Petterssons Scania-Vabis L75 från
1962.
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Teamet från Arne Erlandssons Åkeri i
Ängelholm står som arrangör till den
unga men expanderande Änglarundan
som körs under augusti månad. Start
och mål var på Arne Erlandssons åkeri dit
närmare 60 fina ekipage hade sökt sig.
Foto: Bosse Norvinge
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Elmia Lastbil i Jönköping kräver nog
ingen större presentation. Inte heller den
välbesökta veteranlastbilshallen som
blivit en stående punkt i programmet.
53 bilar från åren 1919 fram till 1991 hade
teamet lyckats samla för att representera
lastbilstransporterna i historian.
Foto: Bosse Norvinge
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Med 25 år i ryggen är Tunga Rallyt
– Åkarsvängen veteranerna bland
veteranrallyna. Det arrangeras av MHS
tillsammans med Scania och körs i
Södertäljetrakten. Närmare 160 deltagare
noterades i årets rally. Alla bilar och
många åskådare gjorde att det var
trångt för de fullvuxna tradarekipagen
vid målgången alldeles utanför Scanias
huvudkontor.

dessa fram till sommaren,
väl värda att besöka.
Tung Veteranlastbilsmarknad
LÖRDAG 22 APRIL
Truck och Krantjänst, Norra
Ryds industriområde, Skövde.
Svartåträffen
MÅNDAG 1 MAJ
(samkväm med film och
föredrag valborgsmässoafton
söndag 30 april)
Svartå Bruksområde
Tunga Rallyt Väst
LÖRDAG 13 MAJ
Start i Trollhättan och mål
Arendal Göteborg
Tunga Gefle Dala
FREDAG–LÖRDAG 19–20 MAJ
Romme Alpin, Borlänge
Smålandsrundan
LÖRDAG 27 MAJ
Skillingaryd
Östergötlands

Veteranlastbilsklubb
LÖRDAGEN 3 JUNI
BST Däck & Service, Boxholm
Hästkraftens Dag

med Truck Stop Trophy
LÖRDAG 10 JUNI
Örebro Truckstop, Örebro
Dieseldoft – en resa från förr
till nu

LÖRDAG 17 JUNI
Birgers Smörjhall AB, Växjö

Foto: Per Thomson
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