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VägEN

Behovet att transportera varor är förknippat med människors samexistens. I flera 

hundra år var hästskjutsen det dominerande transportmedlet, men från och med 

artonhundratalets slut gjorde järnvägen och bilen en drastisk förändring möjlig.  

Städerna växte och avstånden ökade, liksom behovet av transporter. FORIAs 

historia är lång, och i den här skriften berättar vi om några av de händelser som 

kantat vår väg till det vi är idag.

SAMLAD KUNDSKAP®

Allt det vi gör på FORIA, bygger på något som vi kallar KUNDskap®. För oss

betyder KUNDskap® att vara lyhörd och nyfiken på våra kunder och att ta till

vara på all erfarenhet som finns inom företaget. Genom åren har vi lärt oss 

av våra erfarenheter i samarbete med våra kunder. Detta är vårt recept 

på hur man bygger långsiktiga affärsrelationer.
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DE fÖRStA åREN 1909 – 1945

Historien tog sin början redan 1909, när en grupp häståkare gjorde ett försök 

att bilda en åkeriförening i Nyköping. De befann sig i en svår situation. Bönderna 

kände av konkurrensen från åkeribranschen, och vägrade därför att sälja hästfoder 

till åkarna. Åren gick och den yrkesmässiga biltrafiken tog över. Hästskjutsen kom 

att spela en allt mindre roll. I takt med industrins utveckling växte transportbehovet.

Åkeriföreningar och lastbilscentraler bildades, bland andra Nyköpings Åkeriförening, 

Södertälje Åkeriidkarförening och Lastbilscentralen i Vagnhärad.

EN VäRLD I RÖRELSE

Världskrigen försvårade tillvaron för åkeribranschen. Det var besvärligt att få tag i 

förare, då många kallades till beredskapstjänst. Myndigheterna införde restriktioner 

i form av bland annat gummi- och drivmedelsransonering. Det var även brist på 

foder till hästarna. Man var tvungen att organisera sig mer. I oktober 1939 samlades

en grupp åkare på Stora Konditoriet i Södertälje och en ordercentral bildades. Ett

år senare bildades lastbilscentralerna Nyköpingsortens Bilfrakt i Nyköping, Torshälla

Lastbilscentral och Lastbilscentralen i Finspång. Centralerna hade en stor och 

viktig funktion under krigsåren och de flesta av åkarna såg många fördelar med

den gemensamma verksamheten.

bÖRjAN På NågOt

StORt
1909 – 1945

Det gick åt många hästar och människor för att klara 
den stora snöplogen. Bilden är tagen vid Stora Torget i 
Nyköping i början av nittonhundratalet

Den elfte maj 1945 beslutade man om bilfrakts första reklamåtgärd, sominnebar att man köpte in fem tusen läskpapper att dela ut till allmänheten. 
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fESt På MALINSbO >
Efter årsmötet i mars 1944, ställde LBC i 

Södertälje till med fest på Malinsbro.

Anledningen var företagets femårs-

jubileum. Man fick ta med sig respektive 

och bekanta till middagen som serverades 

klockan sex. Alla fick betala sju kronor och 

femtio öre för maten, medan drickspengar 

och musik betalades av LBC. Festen

blev en lyckad tillställning, trots pågående

världskrig och brist på livsmedel.

< DAMKLUbbEN
Den tjugonde februari 1950 bildades 

Bilfrakts damklubb. Klubben, med sina 

drygt tjugo energiska åkarfruar, var den 

första i sitt slag i svenska åkarkretsar. Man 

fick ett startkapital på tjugofem kronor, 

vilket på fem månader ökade till strax över 

tusen. Pengarna användes till en fana,

som skänktes till Bilfrakt i samband med

tioårsjubileet. Klubben levde kvar i många

år och bidrog till många glada åkarträffar.

gEtAN, SVINIS Och SNUS-EMIL
Det var vanligt med smeknamn och öknamn på

drängarna och åkarna vissa så flitigt använda

att få visste vad de egentligen hette. Några

exempel var: ”Svinis”, ”Rattis”, ”Getan”,  “Hällby”, 

“Snus-Emil” “Stentorpen” och ”Skotten”. “Getan” 

hette egentligen Gunnar Carlsson och var en 

legendarisk åkare i Södertälje under mitten av 

förra seklet.  Han hade fått sitt öknamn efter

gården Getan, där han bedrev jordbruk. Han 

lämnade dock jordbruket och etablerade sig inom 

åkeribranschen. “Getan” var en typisk individualist, 

som blev framgångsrik genom idogt slit och 

okonventionella metoder. 

På bilden till höger syns “Stentorpen”, anställd

hos Karl Ivan Andersson. Här lastar han sand vid

Hagebygropen i juli 1944.

< PRIS-LIStA ANNO 1942 
Så här såg prislistan i Nyköping ut 1942. Man tog 

betalt per mil, lass eller lastens vikt.

tORShäLLA 10 åR 
Den fjärde februari 1950 firade Lastbils-

centralen i Torshälla sitt tioårsjubileum 

på turisthotellet i Kvicksund. I tidningen 

kunde man läsa att uppslutningen var stor 

från medlemmar och inbjudna trafikanter 

och man framställdes som en föredömligt 

skött lastbilscentral.

åKARE & DRäNgAR  
De chaufförer som körde bilarna delades 

av branschen upp i två kategorier; åkare 

och drängar. Åkarna ägde bilarna och 

drängarna var anställda.
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MIttEN På Ett SEKEL 1945 – 1970

MIttEN
På Ett SEKEL
1945 – 1970

I samband med freden kom samhället att utvecklas i snabb takt. Bilismen ökade och 

åkarnas förutsättningar förändrades. På Lastbilscentralen i Södertälje planerade 

man för framtiden. Dagliga turer till Stockholm och en linje till Göteborg startades. 

Vid stora byggen började man arbeta med schaktning och transporter. Även Bilfrakt 

i Nyköping införde turer till Göteborg. År 1949 bildade man Nyköpingsortens 

Transportförening, ett komplementföretag till Bilfrakt, samt utvecklade en 

maskinverksamhet. Man ombildade föreningen till ett aktiebolag med ett tjugotal 

aktieägare, och år 1965 skrev man ett avtal med kommunen gällande en tomt på 

Idbäcken, där en ny terminal byggdes. På denna plats finns företaget kvar än idag.

I slutet av femtiotalet var det dags för Torshälla Lastbilscentral att inviga sitt nya kontor 

och bensinstationen Gulf. Några år senare stod även den nya garagebyggnaden 

klar. År 1965 firade Lastbilscentralen i Finspång tjugofemårsjubileum och flyttade 

till sin nya moderna anläggning vid Leverstorpsvägen.

Vid samma tid invigdes den nya anläggningen på Morabergsvägen i Södertälje, 

på samma plats där huvudkontoret ligger idag. Lastbilscentralen hade expanderat

i snabb takt. Man hade köpt in Södertälje Stadsbud AB, bildat AB Förenade 

Grusprodukter och blivit lokal samarbetspartner till Bilspedition, som startat 

verksamhet i Södertälje. Hösten 1969 köpte man Transportbolaget och dess 

dotterbolag Södertälje Åkeri AB. I början av sjuttiotalet, efter flera års planering, 

var det Lastbilscentralens tur att ombildas till aktiebolag. Man bytte då namn till 

Södertälje Åkeri AB, eller SÅAB som det heter i folkmun.

Nybygget vid Morabergsvägen

väckte både nyfikenhet och avund.

Många ifrågasatte om det var

ekonomiskt försvarbart att bygga

nytt och stort på detta sätt. Man

förutspådde en konkurs, men 

bygget var både väl genomtänkt 

och bra finansierat.
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Under några år drev SåAb långlinjer

till Iran, Irak och Saudiarabien. En

stundtals farlig verksamhet – en förare

satt under en tid fängslad i Mellanöstern.

EN bRANSch I fÖRäNDRINg 1970 – 1995

EN bRANSch
I fÖRäNDRINg 
1970 – 1995

År 1970 hade Bilfrakts omsättning ökat ytterligare, men under de kommande åren 

fick man känna på överetableringen i branschen och en nedgång i transportvolymen.

Under åttiotalet stabiliserades läget. Den största händelsen under denna tid var 

beslutet om fusionen mellan Bilfrakt och Lastbilscentralen i Vagnhärad. I samband 

med detta ändrades företagsnamnet till Östra Sörmlands Bilfrakt – ÖSB. Man 

ville få en större samlad kapacitet och ett större kunnande att ställa till kundernas 

förfogande, men samtidigt sänka administrationskostnaderna. Man byggde ut sitt 

datasystem och genomförde flera moderniseringar.

Hos SÅAB vände man sitt intresse mot Stockholmsmarknaden. Man ville utvidga

verksamhetsområdet till Botkyrka och Tumba där det byggdes mycket bostäder. År 

1971 bildade man därför Botkyrka Åkeri AB.

Torshälla Lastbilscentral firade femtio år med en jubileumsfest i mars 1990. 

Medarbetarna bjöds på teaterföreställning på Maximteatern i Stockholm, trerätters

middag på restaurang Aladdin och övernattning på Sergel Plaza.

Samma år firade Lastbilscentralen i Finspång sitt femtioårsjubileum. Allmänheten 

bjöds in till en lyckad heldag med tipspromenad, squaredance, hästskjuts, åktur i 

skylift, fallskärmshoppning och dansbandsunderhållning.
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Under femtioårsfirandet i finspång damp
oturligt nog en fallskärmshoppare

rakt ner och träffade en finspångskvinna i 
huvudet. – Det bara svartnade för ögonen 
och när jag tittade upp igen så hade jag en 

massa linor omkring mig, berättade kvinnan 
för folkbladet.



På Väg MOt fRAMtIDEN 1995 – 2012

Från 1995 och fram till idag har verksamheten förändrats i en enorm hastighet. 

ÖSB, SÅAB, LBC Finspång och Torshälla LBC har gått samman och bildat en 

större och mer tydlig organisation. Den satsning som påbörjades i mitten av 

tvåtusentalet inom området mobil datakommunikation, har också på många sätt 

förändrat och förbättrat vardagen för FOR IA och dess kunder. Utöver detta arbetar 

man kontinuerligt för att minska negativ miljöpåverkan, bland annat i form av projekt 

inom  teknik, utbildning och utveckling.

EN AKtIV KONjUNKtUR

Från mitten av nittiotalet och fram till idag, har världsekonomin fått en större 

betydelse för hur vi alla lever och verkar. Vi har fått se två stora börsfall, IT-bubblan 

år 2000 och finanskrisen några år senare. Under samma period har miljön hamnat 

i fokus mer än någonsin tidigare. Detta tack vare ökad kunskap kring människans 

påverkan på vårt klimat.

På Väg 
MOt fRAMtIDEN
1995 – 2012
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MåNgA bLIR EN

Det som till slut har blivit FORIA är resultatet av en mängd samarbeten, 

sammanslutningar och uppköp av företag. Allt började med att grupper av åkare 

gick samman, för att organisera sig bättre. Alla dessa små föreningar drev sina 

verksamheter på sitt eget håll. När åren gick växte de sig större, och till slut flätades

deras historier ihop och SÅAB, ÖSB, LBC Finspång och Torshälla LBC blev till 

FORIA. Morgondagens FORIA skapas bara på ett sätt – genom en bra relation

med dig som kund.

Idag erbjuder FORIA kundanpassade totallösningar, med fokus på miljö och 

kvalitet, inom fyra affärsområden: Bygg & Anläggning, Miljö, Logistik och Industri. 

Verksamheten är lokalt förankrad och drivs från huvudkontoret i Södertälje och från 

lokalkontoren i Stockholm, Nyköping, Oxelösund, Bollnäs, Finspång, Norrköping,  

Torshälla, Uppsala, samt i Västerås genom FORIA Västerås AB.

Namnet fORIA togs fram via ennamntävling år 2002. Ursprungetkommer från äldre ord förknippade med transport, som till exempel forkarl, fora, forbonde, forvagn. 
forbönder var de som skötte landtransporterna i stora delar av vårt land från medeltiden och ända 

in på nittonhundratalet. 
14

MåNgA

bLIR
EN



DAgENS fORIA
Våra fordon och maskiner är idag moderna, 

effektiva och utrustade med den senaste 

tekniken. Men den verkliga nyttan och 

KUNDskapen® tillför våra engagerade och 

kompetenta åkare och medarbetare. Högst upp 

till vänster syns dagens entré till huvudkontoret 

i Södertälje och längst ner till vänster en bild 

från godsterminalen i Nyköping.
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Foto: Södermanlands Museum sid 5, Fritz Pettersson sid 6 May Engvall sid 7, SÅABs bildarkiv, 
Hans Bergstedt, Allan Pettersson, TM:s arkiv sid 9, GE Blomdahl, sid 10, Jan Höglund sid 14, 16, 17.

Fotografer till alla de värdefulla bilder vi haft tillgång till har inte identifierats. Är du en av dem? 
Välkommen att kontakta oss, kanske har du även tillgång till fler bilder från FORIAs historia? 

INDEX & 
TAcK
Fakta har hämtats från:

 

ÖSB – en 50-åring på väg, 

skriven av Karl-Erik Persson, 1991

Ett halvt sekel i framtidens tjänst, 

Södertälje Åkeri AB 50 år, 

skriven av Göran Gelotte, 1989

LAST på BIL och människorna däromkring 

– en bildkavalkad av Ivan Ohlsson, 1981

Årsredovisningar och reklamfoldrar som producerats genom åren

Tidningsurklipp och intervjuer med nyckelpersoner

Uno johansson, med sin PV i 

bakgrunden, var med när Södertälje-

ortens Orderkontor bildades på Stora 

Konditoriet år 1939. I åkarkretsar var 

han känd som “Svinis”, ett namn han fick 

för att familjen hade en svinfarm hemma 

på gården.
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Box 191 86, 152 28 Södertälje  Tel: 010-474 50 00  Fax: 08-550 333 77

www.foria.se  info@foria.se

Vår historia är en del av den svenska industrihistorien. Den 

följer Sveriges utveckling, från jordbrukssamhälle till modernt 

informationssamhälle. I den här skriften vill vi ge en bild av vår 

resa, den som började på små grusvägar och fortsatte upp på 

mångfiliga motorvägar. Resan som gick från ett fåtal åkare till en 

stor koncern. Det är vårt arv som till stor del formar vilka vi kommer 

att vara i framtiden, både som människor och som företag. 

Vi hoppas att den här skriften ger en bild av hur åkerinäringen 

har förändrats, men också att den lockar till ett och annat skratt. 

Trevlig läsning!

SKRIFTEN TILLÄGNAS ALLA ÅKARE, MEDARBETARE, KUNDER, 

CHAUFFÖRER OCH MASKINISTER SOM GJORT RESAN MÖJLIG

EN KORt  
SKRIft OM VåR  

lÅNgA 
hIStORIA


