NORVINGES NOSTALGI

Snart 100!
Ett av landets äldsta åkerier
– Mellby Åkeri närmar sig 100 år!
Bosse Norvinge var på plats
när Bjärke Hembygdsförening
bjöd in till berättarafton.

Lastning på Mellb

TEXT OCH FOTO:: BOSSE NORVINGE
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Chevrolet lastbil 1931

Mellby Åkeri bör sannolikt vara ett av landets
mest anrika åkerier med drygt 90 år på
nacken – och idag är det Martin Gustafsson som ihärdigt kämpar vidare i sin fars
och farfars fotspår.
Det hela började redan 1919 då hans
farfar Erik Gustafsson tog steget in i åkarbanan. Efter att ha arbetat på familjens
lant- och skogsbruk flyttade han till Stora
Mellby, skaffade körkort och sökte som
25-åring trafiktillstånd för personbil och
startade taxirörelse. Sedan bara några år
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senare slog han sig ihop med ytterligare en
Mellby-bo, Gottfrid Johansson, som sedan tre
år drivit taxiverksamhet.
– Han och far blev kompisar, bildade
bolag och sökte trafiktillstånd för lastbil.
Det var en T-Ford som lastade 1 800–2 000
kilo, förklarar Folke Gustafsson och berättar
vidare att man med T-Forden i handelsbolaget Johansson & Gustafsson utförde diverse
körningarna som bland annat livdjur till slakt
och körningar till Göteborg med ost och
spannmål.
Under mitten av 30-talet utökades
lastbilsparken till tre bilar och vid den tiden
hade firman också fått tre fasta mjölklinjer
för Mjölkcentralen.
Krigsåren blev en tuff tid:
– Det fanns inget bränsle så de fick köra
på gengas. I början var det mycket problem
men det blev ju bättre. Åkeriet fick åläggande
att ta av originalhjulen, bygga en p-boggi och
sätta på dåliga personbilshjul. Punkteringar
var vanligt och som mest lagade jag däcket
Ute med snöplogen

en söndag

y Mejeri

24 gånger på en dag. Man fick ta en gammal
cykelslang och laga med, minns Folke.
Firman drabbades av skulder och konkurshot men klarades upp och efter kriget ljusnade
det i horisonten och Eriks söner Folke och
Ingvar involverades mer och mer i firman,
och 1947 tog Folke körkort och började som
chaufför.
Körningarna på Göteborg blev allt tätare
och i slutet av 40-talet och genom hela 50-talet
kunde sex bilar räknas in i åkeriet. Dagligen
gick mellan två och fyra bilar till Göteborg
och dess omgivningar med i huvudsak mejeriprodukter men också byggvaror från lokala
snickerifabriker och cementgjuterier. För att
få bättre lönsamhet på transporterna tog man
med sig gods tillbaka som gödning och foder.
Gottfrid Johansson drabbades under det
tidiga 50-talet av ohälsa och 1954 bad han om
att få bli utköpt – varpå Eriks söner Folke och
Ingvar gick in som delägare i firman som bytte
namn till Gustafsson & Söner.
I början av 60-talet fick åkeriet körningar
för ASG i Trollhättan och för att klara det
krävdes nyinvestering i tre–fyra tradarekipage.
Transporterna gick över hela landet för kunder som pappersbruket och smältverket
i Vargön.
– Mejeriet var en av våra största
kunder under många år med fyra uppsamlingslinjer, men vi hämtade även överskottsmjölk från andra mejerier till vårt
ostmejeri. Det kördes vardag som helg.
Det var många midsommaraftnar i
Frillesås, minns Folke.

Skolskjuts Volkswagen Typ 2

Men 1966 stängdes Mellby Mejeri och med
det försvann mjölktransporterna som betytt
mycket för verksamheten. Men efter regn
kommer sol och redan året efter etablerades
ett asfaltverk i trakten, från vilket man
utförde transporter under åtta år med som
mest fem tippbilar.
Men allt var inte lastbilskörning. Mycket
tid gick också till den administrativa delen.
Folkes fru Ellen skötte telefon och ordermottagning fram till 1960 och därefter av
svärdöttrarna Els-Britt och Kerstin. Folke
ansvarade för löner och skatter samt taxioch färdtjänstredovisningen, men 1969 blev
det för mycket för Folke som i moderna
termer ”gick in i väggen”.
– Distriktsläkaren i Sollebrunn tyckte
inte att det var något fel på mig och sa
att jag skulle åka hem. Han trodde jag
var arbetsskygg, men jag svarade att han
kunde ringa vem som helst i Mellby och
fråga hur mycket jag jobbade, berättar
Folke.
Jag blev sjukskriven i 14 dagar och fick
mig samtidigt en näsbränna.
Under dryga 30 år fram till 1980 hade

åkeriet kontrakt med Vägverket och en bil
skötte vinterväghållning på vintern och
vägunderhåll under övriga perioder. Också
ASG, senare DHL, ingick under många år
i åkeriets kundkrets. Från år 2000 har det
dock varit Alwex som stått för merparten.
Året innan, 1999 lades dock taxiverksamheten ner efter 80 år och ett par år senare
minskades åkeriets verksamhet till tre
tradarekipage för att slutligen helt avyttras
2006 och Mellby Åkeri avregistrerades.
Däremot så hade Folkes son Martin
Gustafsson efter 18 år som chaufför på hans
fars och farbrors åkeri redan 2003 köpt loss
ett ekipage som han körde i egen regi under
namnet Stora Mellby Åkeri.
– Mestadels kör jag kring Stockholm,
Mälardalen och Dalarna. Mycket till
Byggmax-butiker, Scania och gods till hamnarna i Göteborg och Wallhamn.
Med andra ord har inte säcken knutits
igen för Gustafssons i Mellby och deras
åkerihistoria.
Den går stabilt mot sina 100 år.

Tävla med tidningen
Volkswagen Typ 2, VW Transport eller T1 tillverkades
först på anläggningen i Wolfsburg, men 1956
flyttades tillverkningen till en annan stad. Vilken?
1. Kassel
X. Poznan
2. Hannover
Skicka ditt svar till: akeritidning@akeri.se
eller med vanlig post: Svensk Åkeritidning,
Box 7282, 103 89 Stockholm.
Märk kuvertet ”Nostalgitävlingen”.
Senast den 3 augusti behöver vi
ha ditt svar. Du kan vinna
Jean Christer Olssons nya bok:
Volvo Lastbilar sedan 1928.

Grattis till förra
numrets vinnare!!
Rätt svar i förra tävlingen var att Saviem, Raba,
Roman, ÖAF hade gemensamma hytter med MAN
periodvis. Rätt svar levererade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mar tin och Fo
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Grattis säger vi och skickar boken Volvo Lastbilar
sedan 1928.
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Evenemang i sommar!

Mer info
rmation
på www
.veteran hittas
lastbilar
.se
Lastbil 2016
Onsdag–lördag 24–27 augusti,
Elmia, Jönköping

Och här är vad som bjuds i form av intressanta evenemang under juni, juli och augusti ...
Myrbergsrallyt
Lördag 18 juni, Norberg
Gothenburg Truck Meet
med Tånga Trophy
Lördag 18 juni,
Tånga Hed, Vårgårda

Power Truck Show
Fredag–lördag 12–13 augusti,
Powerpark, Härmä, Finland

Sundets Pärla
Lördag 20 augusti,
Enoch Thulins flygplats, Vallåkra

Maskinträff
Lördag 27 augusti,
Kjula utanför Eskilstuna

Hamnträffarna 2016 – Tunga kvällen
Onsdag 17 augusti,
Nyköpings Hamn

Änglarundan
Fredag–lördag 19–20 Augusti,
Erlandssons Åkeri, Ängelholm

Maskinträff Trädet
Söndag 28 augusti,
Kronogården, Ulricehamn
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