
EN BERÄTTELSE OM 
VÅRA DÅLIGA 

LASTER!
Nja riktigt så illa är det inte i den här berättelsen av 

Yvonne. Det viktiga är ju att man lär sig av sina misstag!



Det var tider det när lastbilarna såg ut på det här viset! Nu var det 

inte en sådan här lastbil som används i berättelsen utan en Opel 

Blitz!



Här börjar berättelsen 

En möbelhandlares fadäs!

Bilden från 

Pinterest.se

Här ser man 

hörnsoffan 

som skuttar!

Opel Blitz 

1972



Jag har varit möbelhandlare under många år i Ronnebynejden. Det 
jag nu ska berätta om är väldigt skämmigt men nu kan man väl få 
skratta åt det. Lite av syskonkärlek skymtar också fram!

Det hela utspelade sig på 70-talet. Jag hade sålt en väldigt fin 
hörnsoffa till ett par i Listerby.

Jag och min bror skulle då leverera den till kunden. Det var en solig 
och fin senvinterdag. Lastningen gjorde vi på en öppen lastbil. Alltså 
bara ett flak utan skydd. 

Soffan var i 3 delar, en 3-sits, en 2-sits samt en hörndel.

Det var som sagt en solig fin vinterdag, soffdelarna var tunga så vi i 
täckte inte med presenning eller surrade lasten. Min bror skulle köra 
så försiktigt lovade han! Vår kloke far hade en annan åsikt men bror 
min och jag envisades att det inte behövde surras något här inte!



Färden började och allt var frid och fröjd! Vi skulle ju leverera den fina 

soffan jag tidigare sålt! När vi skulle vika av vid fyrvägskorsningen vid 

Shellmacken i Listerby körde en bil om oss och tutade och vinkade åt 

oss. Trevligt tyckte vi och vinkade glatt tillbaka! Strax efter var vi framme 

hos kunden.

Vi backade upp lastbilen på garageinfarten och hoppade ut för att börja 

lasta av och bära in soffan. Solen sken fortfarande!

Oops!!! Nu gick solen i moln! Var sjutton är hörndelen, tänkte vi? Den 

var inte på flaket i alla fall! Vi hade helt sonika tappat den längs vägen! 

Snopna fick vi åka tillbaka och leta upp hörndelen. Den låg i diket 

naturligtvis precis där den vinkande bilen hade kört om oss och försökt 

få oss förstå att något gått fel! Förmodligen hade hörndelen skuttat upp 

och studsat av flaket rätt ner i diket framför deras bil. Vilken syn !



Jaha så gick det denna soliga dag! Det var bara att åka hem med lasten 
igen! Hörndelen var smutsig och lite skadad så den hamnade på fyndet! 
Någon transportförsäkring hade vi inte utan det fick svida i kassan! 

En god kund är en trogen kund! Ny soffa levererades väl surrad och 
skyddad på flaket en vecka senare till en belåten kund! Det kändes bra i 
alla fall!

Kontentan av det hela är: Surra alltid en last när du ska leverera. 
Syskonkärlek är som bäst i prövningens tid i synnerhet inför sitt faderskap 
som tjatar: Vad var det jag sa!

Vid pennan

Yvonne


