
                                        

Litslena-rundan 
Söndag 29 Juni 2014 

 
Utflykt till 110-årsminnet av : 

”Sveriges första automobiltäfling ” 
 

Vi firar minnet av Sveriges första biltävling – 12 Juni 1904 genom 
en utflykt till Wiks Slott i Uppland och kommer att delvis att 

köra på samma vägar som  då. 
 
”Den första svenska biltäflingen” arrangerades av Svenska Automobil 
Klubben (senare KAK) 12 Juni 1904 och genomfördes på sträckan : Stockholm-
Litslena-Uppsala-Stockholm. Starten gick vid nuvarande Stockholms Stadion 
och totalt deltog 10 vagnar i tre klasser varav endast 5 kom i mål. Totala 
sträckan var 16 mil och snabbaste vagn kom i mål redan efter 6 h och 8 min.. 
Tävlingen avslutades med bankett på Hasslebacken på Djurgården. 
 
Litslena-Rundan har tre startplatser med färd via Litslena och 
avslutning med picnic i slottparken på Wiks Slott kl 13-15. 
Medtag egen mat och kaffe. Arrangemanget är kostnadsfritt och 
öppet för fordon tom 1931 års modell. Mera info sid 2. 

 

                           



Startplatser – Information och kontaktpersoner:  
 
Uppsala –  Skarholmen  Samling kl 09.00 – 10.00 – Avfärd kl 10.00 
Kontakt/info: Tomas Klein 070-723 2483 / tomas.klein@telia.com 
 
Sigtuna / Kyrkan – Esso Samling kl 10.00 – 11.00 – Avfärd kl 11.00  
Kontakt/info: Göte Rydh: 076-043 0830 / gote.rydh@telia.com  
 
Enköping / Marieberg  Samling kl 10.00 – 11.00 – Avfärd kl 11.00 
Kontakt/info: Pelle Lundström: 070-320 2617 / marieberg@telia.com  
 
Litslena – Wiks Slott  
Samling vid Litslena Kyrka kl 12.00 och därefter gemensam 
avfärd till Wiks Slott. Parkering på anvisad plats i 
slottsträdgården och picnic vid sjön kl 13.00 - 15.00.  
 
Platsen Litslena Kyrka var kontrollplats nr 2 i den ”första svenska 
automobiltäflingen 12 Juni 1904. 
 
Anmälan  
Föranmälan önskas från Wiks slott och görs helst via E-post 
direkt till Tomas Klein. Vänligen meddela : Namn, Fordon, Antal 
vuxna/barn samt Startplats. 
 
Vid anmälan får du via vändande E-post vägbeskrivning från Din startplats 
samt SvD artikeln från 12 Juni 1904 som på ett spännande sätt beslriver ”Den 
första svenska automobiltäflingen” – 12 Juni 1904”. 
 

                             

 
   Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för fordon tom 1931. 
 
 

Varmt välkommen till en enkel trevlig utflykt 
med våra äldsta fordon ! 


