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På väg för våra 
kunder i 50 år!

Bilder från fem decennier!

Fyra generationer chaufförer



Gösta och Marianne byggde snabbt 
upp Halléns Transport AB 
Sjömannen Gösta Hallén bytte hav mot land - och 
startade tillsammans med frun Marianne ett litet åkeri 
som snabbt växte sig stort och framgångsrikt.  Halléns 
Åkeri startade i rätt tid på rätt plats – när den svenska 
trailertrafiken tog sina första stapplande steg – och 
fick en flygande start.
 
Det var 1965 som Gösta Hallén och hans fru Marianne köpte 
en Scania dragbil för att Gösta skulle kunna köra i Sverige 
och startade en åkeriverksamhet i liten skala. Redan eἀer 
första körningen bestämmer sig Gösta för att på sikt skaffa sig 
direktkunder och slippa vara beroende av en extern speditör 
eller förmedlare.  
   Ungefär samtidigt har nymodigheten  containern börjat 
användas allt mer, och snart följde andra former av lastbä-
rare som skåp- eller kapelltrailers som rullade på egna hjul. 
Ro-Ro-trafiken hade sett dagens ljus. Gösta, som ju varit 
sjöman, såg potentialen i detta. Halléns Åkeri började erbjuda 
den då helt nya truckingtjänsten med dragbilar, en förutsätt-
ning för löstrailers och containers i RoRo-trafik. 

Halléns fick uppdraget att sköta de svenska landtranspor-
terna för Wilson & Co som var den svenska agenten för en 
nystartad containerlinje mellan Sverige och USA. På bara 
några år växte företaget från en till 15 dragbilar.  

– Men även om vi vuxit har vi alltid behållit det lilla famil-
jeföretagets flexibilitet, jag tycker inte att man ska krångla till 
saker i onödan, säger Gösta Hallén.  

Den allra första tiden sköttes transporterna från Göstas 
och Mariannes hem i Landvetter. Eἀer det flyttades kontoret 
till Kruthusgatan, det brann ner 1968 och företaget flyttade 
till Kvillemagasinen. Sedan byggdes nya lokaler på Grimbo 
Industriområde på Hisingen i Göteborg, där huvudkontor 
och verkstad ligger än idag.  

På 80-talet när Gösta arbetade med RoRo-trafik mellan 
Sverige och Frankrike mötte han via tips tolken Jean-Marie 
van Praet, som hade ett förflutet i branschen. Det visade sig 
att de båda hade en liknande syn på RoRo-transporter, och 
de såg möjligheter att skapa egen trafik mellan Sverige och 

kontinenten. Tillsammans bildade de det belgiska bolaget  
Halléns NV i Gent*.  

Sedan startades kontor i Paris, Frankrike och i Kotka, Fin-
land, och 2005 startades också ett kontor i Stenungsund. Idag 
har Halléns ett hundratal fordon och en omfattande verksam-
het i Sverige och internationellt. En lång väg från den trevande 
starten hemma i villan i Landvetter för femtio år sedan. 

 – Min ledstjärna har alltid varit hårt arbete och att hålla vad 
man lovar. Det tillsammans med duktiga medarbetare, mod 
och lite tur har gjort att vi kunnat växa vid sidan av de riktigt 
stora logistikkoncernerna. 

          *Halléns NV såldes 2006.

Halléns växte snabbt i starten. Här ses 
G-terminalen på Kruthusgatan.



60 
-talet

I slutet av 1960-talet fick vi ett av våra första stora uppdrag. 

För Wilson skulle en komplett tvättmaskin med tillbehör 

levereras från hamnen i Göteborg till ett bryggeri i norra 

Finland via Haparanda. Förutom den breda maskinen var det 

även två Wilson kapelltrailers. 4 chaufförer turades om att 

köra O14090, bland annat Göstas svärfar Herbert Larsson. 

O 12933 – Halléns allra första bil. Här med 
Moore McCormack-container

O 12933 med Ferrymasters-trailer 

O 1590 med stöttor.

Halléns i bilder – under fem decennier! 



 >

HGZ 625 under en specialtransport 
för ACL, som var en av våra huvudkun-
der under 1970-talet.                                                                                        

Under 1970-talet utvecklade vi samarbetet med 
Unifos Kemi AB.  Unifos Kemi AB började pro-
ducera polyeten i Stenungsund redan 1963 och 
bidrog därigenom till att göra Stenungsund till det 
ledande nordiska petrokemicentrat. Unifos ägdes 
då till lika delar av amerikanska Union Carbide och 
svenska Fosfatbolaget. Efter ägarbyten på 80-talet 
bildades på 90-talet Borealis som än idag är en av 
våra största kunder.  Att köra bulktransporter åt den 
kemiska industrin ställer höga krav – och detta är vi 
väldigt bra på!
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HNH 145 på Kvillemagasinet 1975, 
precis före sin första tur. 

Tommy Lindström, något 

av en Halléns-legend,  bör-

jade redan 1969 på Halléns 

och är fortfarande anställd. 

O 14895 blev Roger "Wingen" Wingstedts första bil när han 
började på Halléns runt 1972. Framför bilen ser vi Rogers 
barn, Joakim och Henrik. 

Halléns i bilder – under fem decennier! 



Från att först ha skött firman hemifrån skaffade Gösta och Marianne 
sitt allra första ”kontor”, ett litet kyffe hos en Texaco-mack i Kville vid 
Backaplan på 60-talet. Efter några år på Kruthusgatan vid Gullbergs-
vass flyttade Halléns åter över älven, tillbaka till Hisingen, nära Friham-
nen. 1976 fick  vi ändamålsenliga verkstadslokaler när flytten gick till 
Grimbo Industriområde på Hisingen i Göteborg. Här har många, både 
nya och äldre chassin, modifierats och moderniserats.

Från ett litet rum till verkstäder och 
kontor i Göteborg och Stenungsund

"Vespens" familj har varit trogna Halléns Transport i 4 generationer
Att Lennart ”Vespen” Andersson skulle bli lastbilschaffis rådde 
det aldrig något tvivel om.  

– Både farsan, min farfar och min farbror jobbade på 
Halléns, och jag var ofta med pappa till jobbet. Jag är praktiskt 
taget uppväxt där.
– Kollar du i ett album från när jag var liten finns det i princip 
alltid en lastbil med i bilden också, säger Lennart. 

Så när han fått sitt körkort frågade han direkt Gösta Hallén om 
det fanns något jobb ledigt. Gösta svarade att han tyckte att han 
skulle skaffa sig lite erfarenhet först. 

– Ja, och det gjorde jag ju.  Jag har jobbat som lastbilschaufför 
både i Sverige och utomlands och trivts jättebra i alla år. Men så 
för ett par år sedan så tänkte jag att om jag ska jobba på Halléns 
innan jag blir pensionär så är det väl dags. 

Lennart skrev ett brev till Gösta där han förklarade att han nu 
hade skaffat sig 30 års erfarenhet och kört cirka 500 000 mil, och 
undrade med glimten i ögat om det räckte. 

– Gösta svarade direkt – kom hit! Och det gjorde jag ju såklart. 
Han trivs bra, precis som hans pappa, farfar och farbror gjorde. 

Lennarts brorson Dennis jobbar också på Halléns  idag – och 
han är alltså fjärde generationen från familjen Andersson som är 
anställd här. Men de är inte ensamma om att trivas. 

– Många har jobbat här länge, du anses nästan som nyanställd 
om du jobbat här i 20 år, skrattar Lennart. Här är en go stämning, 
och det har alltid varit ordning och reda, det är klart att folk trivs. 

2005 invigs kontor och terminal i Munkeröds industriområde i Stenungsund. 
Etableringen görs främst för att serva det ökande antalet kunder, främst inom 
den petrokemiska industrin, i Stenungsundsområdet.

Carl-Eric Baatz arbetar med ett chassie i 
verkstan på Grimbo i Göteborg. 
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1980-talet dominerades helt av kapelltrailertrafikens start. 1983 bör-
jade Halléns med RoRo-trafik mellan Sverige och Frankrike genom 
tanktrafik mellan Parisområdet till den svenska glasindustrin. Belga-
ren Jean-Marie van Praet som hade sina rötter i transportbranschen 
anlitades som tolk. Tillsammans med Jean-Marie  startade Gösta en 
egen kapelltrailertrafik mellan Skandinavien och kontinenten. 1984 
bildades så Halléns NV med huvudkontor i Gent, Belgien. Halléns 
NV såldes 2006. Trafiken visade en remarkabel utveckling och 
trailerflottan bestod av cirka 850 trailers 20 år senare. Under 80-talet 
öppnades ett försäljningskontor i Paris, och under senare delen av 
80-talet startades trafik mellan kontinenten och Finland via Sveri-
ge. Det resulterade under 90-talet i öppnandet av Halléns OY med 
kontor och terminal i Finland, och direkttrafik mellan kontinenten 
och Finland via RoRo-koncept. 
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P X  N Framgångsrik kapelltrailer-
trafik och Europasatsning

Halléns i bilder – under fem decennier! 

Trotjänaren HHR 963 stod för ett annorlunda 
rekord hos Stena Line. I Stena Lines perso-
naltidning OnLine kunde man 1984 läsa att 
bilen under de senaste tre åren hade åkt med 
färjan varje måndag till fredag kl. 09.30 från 
Göteborg och tillbaka igen från Fredrikshamn  
22.15 med polyeten från Unifos AB till danska 
plastindustrier. 

DLS 251 Flaktrailer. 

Luc Verniers, Gösta Hallén och Jean-Marie 
van Praet.



90-
talet

Halléns i bilder – under fem decennier! 

1994 testade Telebolaget ett nytt grepp. Man 

hyrde en trailer av Halléns under ett par dagar, 

ställde den på Aschebergsgatan mitt i stan, 

fyllde den med varor och sålde som bara den. 

Fin reklam fick Halléns också

En häftig Scania, HCA 599, när den var helt ny 
1998. Den kördes då av Benny Wingstedt.

NUR 855 var en Volvo F12 årsmodell 1988 som 
köptes in 1991. Gick som bulkbil fram till slutet 
av 2003 då den var med om en trafikolycka. 
Bilen gick sedan som ren lokalbil fram till 
december 2004 då den togs ur trafik. Sedan 
såldes den till en uppköpare från Sydamerika, 
och skeppades till Chile via Uddevalla. Kanske 
rullar den ännu på Chiles vägar?

Natten mot den 17 november 1995 slås Göteborg helt 
ut av den värsta snöstormen i mannaminne. Vägarna 
blåser igen och bilister fastnar i snödrivorna.  Det var 
bara en handfull som kom till  jobbet den dagen. Tuffast 
sätt  att ta sig till jobbet stod Håkan Sabel för. 



Halléns Transport AB
Box 8824 • 402 71 Göteborg 
Besök: Hildedalsgatan 6 
Tel 031-720 27 00 
info@hallens.com • www.hallens.com

Halléns Transport AB 
Munkerödsvägen 1 
444 32 Stenungsund 
Tel: 0303-672 50  
info@hallens.com • www.hallens.com

2000-talet

1965 - 2015

Under 2000-talet har Halléns fortsatt att utöka sin flotta och 
kontinuerligt arbeta med modifieringar och teknikförbättringar.  Vi 
hoppas på många lyckosamma år tillsammans framöver. 

Stort tack till alla anställda, kunder 

och leverantörer för våra första 50 år!


