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Allfrakt – totalflexibelt och framgångsrikt 

Allfrakts brandgula bilar med den svarta 

pilen har vi alla sett på Mölndals gator. De 

ses för övrigt av och till samt här och var i 

hela Västsverige. Vem av oss känner 

emellertid till något om företagets historia? 

Om man frånräknar ägaren och de många 

trotjänarna, har ytterst få mölndalsbor 

historiska kunskaper om företaget. 

Upplysande krönika 

Hubert Jönsson, trotjänare inom företaget 

och förutvarande delägare, har ändrat på den 

saken. Han har skrivit en företagshistorik av 

stort värde och stort allmänintresse. Den ger många inblickar i det, som vi kallar 

”transportsektorn”, dess förutsättningar, verksamhet och omvandling. Bokens fullständiga 

titel är: ”Allfrakt: Ett företag i ständig utveckling: Historik, minnen och bilder 1960-2015 

Nedtecknade av Hubert Jönsson” (2015, 72 rikt illustrerade sidor). 

Högkvarter vid järnvägen 

Företaget ger oss inblickar i transportsektorns utveckling. Verksamheten började, då Gösta 

Andersson köpte en begagnad lastbil år 1960. Han hyrde in sig hos SJ intill Mölndals Nedre, 

järnvägsstationen vid Västkustbanan. Vid denna tid var det ännu så, att långväga transporter 

utfördes huvudsakligen av järnvägar och rederier. Lastbilar tog hand om godset vid 

järnvägsstationerna eller i hamnarna och utförde korta transporter inom orterna. Utvecklingen 

gick emellertid mot allt färre omlastningar och allt längre transportsträckor för lastbilarna. 

Allt längre körningar 

Järnvägens betydelse minskade hela tiden. 

Allfrakt och andra lastbilsföretag ökade 

däremot i betydelse. Allfrakt kastade loss från 

järnvägen och flyttade till Åbro 

industriområde. År 1974 invigdes nya lokaler 

i Åbro industriområde. Järnvägsstationen 

Mölndals Nedre försvann 1977, men Allfrakt 

levde vidare. Körningarna blev allt längre. 

Utvecklingen gick som längst under 1970-talet, då Allfrakts lastbilar eller åtminstone några av 

dem fick körningar ända till Iran och Irak. Eftersom ett fartyg kunde få vänta upp till sex 

månader på att få sin last lossad i Iraks hamnar, gick det snabbare att utan omlastningar ta 

godset med lastbil från Sverige ända till bestämmelseorten. 

Den första lastbilen, en gammal Chevrolet, som ibland 

blev omåkt av mopeder. 

 

”Liftdumprar” (lastbilar, som kan lyfta av och på 

containrar), fotograferade med stadsdelen Trädgården 

i bakgrunden. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6698


Totalflexibelt företag 

Transportsektorn är ytterst konjunkturkänslig. Åkerierna är serviceföretag i en mycket 

föränderlig värld. För att överleva och kunna växa måste ett åkeri vara vad man numera kallar 

”totalflexibelt”. Hubert Jönssons 

företagskrönika visar eftertryckligt, att 

Allfrakt hela tiden har varit totalflexibelt 

och därför även framgångsrikt. Man var 

först med ”liftdumpers”, som på sin tid var 

ett mycket stort framsteg. Tidigare kunde en 

lastbil stå vid ett bygge eller en rivningstomt 

en hel dag till dess att flaket var fyllt. Tack 

vare dessa ”liftdumpers” kunde man helt 

enkelt bara placera ut containers här och var 

och hämta upp dessa containers, när de var 

fyllda. Att lämna av varorna på rätt plats är 

inte alltid nog. Varorna bör ibland också 

ställas på rätt ställe. Därför har Allfrakt även 

inriktat sig på mobilkranar. Ett av de mera uppmärksammade uppdragen var inlyftandet av en 

flygel i Göteborgs domkyrka. En mobilkran stod strax väster om tornet och lyfte in en flygel 

genom portar uppe i tornet. Allfrakt klarade även detta uppdrag, fastän flygeln hade endast 

några centimeter till godo. 

Rik bildkavalkad 

Allfrakt har drivit många entreprenader. Man 

har tagit hand om sophämtning, snöröjning 

och annat för både kommuner och företag. 

Allt sådant upphandlas då och då, vilket 

innebär, att man nästa gång kan förlora dessa 

uppdrag. De anställda måste hela tiden vara 

beredda på genomgripande förändringar. 

Hubert Jönsson speglar på ett skickligt sätt 

denna förändringarnas värld. Han har 

begripit, att många bilder behövs för att fånga 

läsarnas uppmärksamhet och behålla den. 

Från början till slut får vi en bildkavalkad 

genom företagets 55-åriga historia. Ögat dras 

från den ena bilden till den andra. En och 

annan tidningsartikel har under årens lopp skrivits om detta företag. Hubert Jönsson trycker 

av dem i faksimil. Här finns mycket för de flesta. 

Lars Gahrn 

 

Nybygget vid Kryptongatan i Åbro industriområde. 

 

Hubert Jönsson (till vänster) tillsammans med Bo 

Ridderbjelke, ordförande i Mölndals 

Hembygdsförening, under föreningens årsmöte hos 

Allfrakt den 9 maj 2017. Foto: Lars Gahrn. 

 


