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eif Andersson tar emot 
utanför huvudkontoret i 
ett vårsoligt Motala. Leif 
har efter alla år fortfarande 

Idag finns det fortfarande kvar en del 
åkerier som härstammar från tiden före 
andra världskriget. Ett av dessa är Arne 
Anderssons Åkeri AB i Motala som under 
mer än ett halvt sekel varit en välkänd 
ASG- och DHL-transportör. Företaget drivs 
idag av Leif Andersson och hans dotter 
Susan Andersson samt vd Michael Hult.
Av Bo NorviNge (tExt ocH Foto) ArNe ANderssoNs Åkeri (Foto)

L
ett enormt engagemang i Arne 
Anderssons Åkeri med runt 70 
anställda.

Tillsammans med dotterbolaget 
Östgöta Gods AB med nio anställda 
förfogar de över närmare 110 for-
donsenheter. Till största delen 
handlar verksamheten om trans-
porter för DHL Express. 

Det är ett imponerande, synner-
ligen välskött och modernt åkeri. 

Huvudkontoret med verkstad och 
en mindre omlastningsterminal 
finns i Motala men som DHL-repre-
sentant i Linköping är den största 
delen av verksamheten, inklusive 
en stor terminal, förlagd dit. 

Gjorde paus
Leif visar mig till konferensrummet 
där många fotografier pryder väg-
garna och han berättar den långa 
historien om företaget.

Arne Andersson startade sitt 
åkeri 1938 och investerade i 
en begagnad Volvo LV82. Den 

Akeri med anor
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Leif Andersson vid sin volvo 
Lv82 från 1938 utanför 
huvudkontoret i Motala.

verksamheten varade bara till slu-
tet av andra världskriget då proble-
men med däck gjorde att Arne valde 
att ta ett litet uppehåll. 

− Han köpte då en gård i Motala 
och blev lantbrukare, berättar Leif.

1946 blev Arne återigen åkeri-
ägare när han investerade i ett litet 
häståkeri. Redan efter ett år moto-
riserades vagnparken bland annat 
med hjälp av en Volvo L290 Lång-
nos som gjorde tjänst under andra 
hälften av 40-talet.

I maj 1948 fick åkeriet ett trans-
portuppdrag att köra gods till Volvo 
i Göteborg, en reguljär trafik som 
fortfarande utförs om än i mindre 
omfattning än tidigare.

Linjetrafik åt ASG
När pappa Arne omkom i en drunk-
ningsolycka 1959 tog Leif över verk-
samheten. Han hade visserligen ett 

Arne Anders-
son bredvid en 
av sina första 
bilar som här 
är lastad med 
volvodelar till 
göteborg. ett 
knippe ljuddäm-
pare kan skym-
tas på flaket till 
Långnosvolvon 
från 40-talet.

Arne Andersson 
med sonen Leif och 

hans kusin inge-
gerd på stötfånga-

ren till den mäktiga 
volvo Lv293 Lång-

nos som köptes 
ny 1950 men som 

bara användes 
till 1954.

volvo L395-serien Titan utan turbo av årsmodell 1953 köptes ny och byttes in 1959 mot en nyare Titan. Trailern 
är tillverkad av Bröderna Forss i Mjölby och mäter 8,5 meter. 
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 Vid flera tillfällen följde MC-
polisen efter redan från start i 

Motala till distriktsgränsen varpå 
en ny polis tog vid för att bevaka 
att ingen körde för fort.

Arne Andersson 
bakom ratten på Tita-
nen. Leif sitter bredvid 
som hjälplastare i 
den rymliga Be-ge 
1600-hytten.

en mycket 
påkostad 
volvo L495 
Titan med 
extra bred 
Floby sov-
hytt. På den 
tiden något 
av det mest 
exklusiva 
en chaufför 
kunde bli 
tilldelad.

det första dub-
beltrailerekipa-

get som gick 
på stockholm. 
en volvo L495 

Titan Turbo 
drog trailrarna.

volvo L4751 raske Tiptop 
med kapell från mitten av 1960-

talet gjorde tjänst som utkörningsbil.

detta dubbeltrai-
lerekipage gick på 

stockholm kring 
1969. Trailrarna 

drogs av denna ti-
diga scania LB110 
utan sovhytt. Foto: 

Ur stefan Anders-
sons samlingar.

volvo F89 6x2 i den 
neutrala och mindre 
”rostvisande” färg-
kombinationen.

mångårigt förflutet som ”matsäck” 
men var då endast 20 år ung. 

En av kunderna, Verkstads AB 
Lindkvist, var ett stort företag inom 
kontorsmöbelbranschen och gav 
en hel del sysselsättning för de två 
bilarna som gick i fjärrtrafik.

När åkeriet 1961 tappade kör-
ningen för den ena av dem var goda 
råd dyra.

− Jag gick upp till platschefen på 
ASG:s avdelningskontor i Motala 
och frågade om det fanns möjlighet 
att få köra linjetrafik, fortsätter Leif.

ASG, som vid denna tid såg 
den industriella expansionen inte 
bara i Motala utan i hela regionen 
med ökad trafik på Stockholm, 
gav då åkeriet tre lass i veckan till 

− På grund av den trängsel som 
rådde där fick Tantolunden utgöra 
rangerplats, säger Leif.

Senare flyttade ASG ut till Väst-
berga och där fanns det utrymme 
som behövdes för rangeringarna. 
Rangerbilen var en Magirus-Deutz 
av så kallad Rundhaubermodell. 
Den var traktorregistrerad men Leif 

erkänner att den gick bra mycket 
fortare än de lagstadgade 30 km/h.

Dubbeltrailerekipagen som bara 
fick gå i 40 km/h var av förståeliga 
skäl heller inte lätt att hålla tyglade 
inom den föreskrivna hastighets-
gränsen. 

− Vid flera tillfällen följde MC-poli-
sen efter redan från start i Motala till 

huvudstaden. Tyvärr fanns det bara 
returlass två dagar men Leif tve-
kade inte utan hoppade på tåget. 
Sedan denna dag har åkeriet varit 
en trogen ASG/DHL-transportör. 

Som långvarig ASG-åkare har Leif 
också varit aktiv i ASG-Transpor-
törernas Förening under 80-talet 
och en bra bit in på 90-talet.

Övervakad transport
Åter till 60-talet. Då använde åkeriet 
dubbeltrailerekipage på Stockholm. 
Väl framme vid ASG i staden dela-
des ekipaget och en rangerbil tog den 
andra trailern och körde ut godset. 
Under de första åren med dubbel-
kombinationerna var ASG beläget 
på Grindsgatan i södra Stockholm. 
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en nylevererad volvo FB88 med Närko skåp i Asg:s färgsätt-
ning under 1970-talets första år. 

stiligt 24-metersekipage med interimsskyltar. detta var det enda ekipaget 
som rullade i Bilspeditions färger efter att electrolux bytt transportör 1971. 

en rad 70-tals 
korthyttade 

volvo F89:or 
både i den 

neutrala 
färgsättningen 

och Asg:s 
färgkombi-

nation. 

Tvåaxlig volvo F88 från mitten av 1970-talet i åkeriets nya bruna kulörer.

distriktsgränsen varpå en ny polis tog 
vid för att bevaka att ingen körde för 
fort. Just detta fick många chaufförer 
att helst avstå uppdraget vilket var en 
bidragande orsak till att dubbeltrai-
lertransporterna försvann från åke-
riet, minns Leif. 

1964 utökades bilparken från 
tre till fem lastbilar efter att Fors-
bergs Åkeri förvärvats. Uppköpet 
av denna ASG-transportör ledde 
till att Arne Anderssons Åkeri upp-
rätthöll regelbunden trafik på både 
Stockholm och Göteborg.

Andra färger
Åkeriets färgsättning har under 
åren varierat. 1960-talets ASG 
blått och gult kompletterades med 

röda inslag, något som inte var helt 
ovanligt i området kring Östergöt-
land, Sörmland och Västmanland. 
Om detta var en slags tradition eller 
bara ett smittande sätt för att ”lätta 
upp” färgerna lite råder delade 
meningar om.

Många körningar var för Elec-
trolux men 1971 flyttade de trans-
porterna från ASG till Bilspedition. 
För att slippa måla om bilarna för 
denna godsförflyttning och för 
eventuella framtida skäl valdes en 
ljus och mer neutral färg. När Leif 
senare under 70-talet på flera bilar 
såg rost som runnit utmed lämstol-
parna beslutades att bilarna i fort-
sättningen skulle lackeras i brunt. 
Idag använder de DHL:s kulörer.
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Slutligen visar Leif sina två ögon-
stenar som blänker ikapp i sol-
skenet. En röd fin Mercedes-Benz 
190 SL cabriolet från 1958 använ-
der Leif som sommarbil. En Volvo 
LV82 DS från 1938 är en replika av 
den första lastbil pappa Arne hade 
när han startade åkeriet. 

− Volvon var ursprungligen 
brandbil i Vadstena och fick motorn 
utbytt efter att garagevakten på sta-
tionen under nyårsnatten 1945, 
troligen överförfriskad, somnat 
ifrån uppdraget att hålla värmen i 
kaminen. Den ofrivilliga nattvilan 
fick till följd att alla motorerna på 

brandfordonen frös sönder och fick 
bytas ut! berättar Leif.

Hytten är tillverkad av A F 
Andersson & Co Smides & Kaross-
fabrik i Motala och var ursprungli-
gen en dubbelhytt. Denna kortades 
relativt enkelt under renoveringen 
tack vare att alla trädetaljer för 
den vanliga hytten fanns i stom-
men. Renoveringen slutfördes 1983 
och bilen har vid ett antal tillfällen 
transporterat Motalas lucia.

LV82:an är också en bra länk mel-
lan det förflutna och nuet. Och kan-
ske återkommer vi till den eleganta 
Volvon i Klassiska Lastbilar.

volvo F10 innan 70-tal skulle övergå till 80-tal.

en liten del av vagnparken 
från de sista åren av 70-talet. 

Två stycken volvo F10 
bredvid den lilla F4:an. 

Ögonstenar 
under vår-
luftning.

Leif gör en visuell inspektion 
av sidventilssexan före avfärd 
mot bilverkstaden för en nog-
grannare genomgång. 
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