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I början av 1920-talet ut-
förde Theodor Karls-
son i Verle en del trans-

porter som lindrigt sagt 
kunde anses som rent livs-
farliga, både för förare och 
för allmänhet. Han leverera-
de stommen till hus i Göte-
borgsområdet, i första hand 
till Toltorpsdalen. Något 
husbygge hade han uppfört 
själv i form av så kallad ”res-
ning”. Se HSb sid 325.

Jag har en minnesbild av 
hur detta ”åbäke” till bil såg 
ut, med vilken han trans-
porterade bygget från Hå-
landa till bestämmelseorten. 
Var Theodor fått tag i detta 
fordon vet jag ej. Ej heller 
varför de hade importerats 
från Tyskland. De hade en 
gång använts av den tyska 
krigsmakten. Bil – ja det var 
snarare en typ av traktor.

Min morbror John Nils-
son i Torpa, var en av dem 

som oftast framförde for-
donet. Detta såg ut som en 
stor fyrkantig koloss. Fö-
rarhytten var placerad lite 
över motorn. Styranord-
ningen var en sorts ”kug-
ganordning”, det vill säga 
man måste vrida ratten till-
baka med handkraft för att 
få hjulen att peka rakt fram. 
Hjulen var extremt stora, 
bakfäljen cirka 120 cm i di-
ameter. Framfäljen cirka 90 
cm. De var helgjutna eller 
smidda skivor. Massiva gum-
midäck 40 cm breda bak 
och 30 cm fram och 15 cm 
tjocklek. Kraftöverföring-
en bestod av en kraftig kedja 
från växellådan till bakaxeln, 
som i sin tur var stel. Vänd-
radien var därmed starkt be-
gränsad – nästan obefint-
lig. Det fanns en broms 
och den låg på svänghju-
let mellan motor och växel-
låda. I och med detta fanns 
ingen bromsmöjlighet om 

drivkedjan brustit. Lastflaket 
var 3 m brett och 4 m långt. 
Förarhytten var bara för en 
person. Bilens tjänstevikt?

Vid transport av bygget 
till Göteborg lastades halva 
stommen. De långa stockar-
na om 5 – 6 m placerades på 
ömse sidor om förarhytten. 
Föraren fick sålunda krypa 
ned uppifrån till sin plats. 
Sikten var förståss god i den 
höga positionen.

För att komma till Tol-
torpsdalen fick man i Göte-
borg ta leden via Ånäsvägen 
–Redbergsplatsen - Härlan-
da – Torpagatan. Frågan är 
bara hur polisen kunde tillå-
ta dessa tunga transporter, så 
som husen skakade. Det lär 
i alla fall inte ha förekommit 
mer än ett tiotal transporter. 
Och vad hade hänt vid ett 
kedjebrott?

Evert Högabo
i Hålanda

Livsfarliga transporter

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Du är välkommen till din distriktskyrka 
söndagen den 30 september. 

Där får ni en bibel med enkla texter 
och härliga bilder. 

Barnets dop är början på ett liv 
tillsammans med Gud. 

I bibeln får ni tillsammans i familjen veta
mer om vem Gud är och vad han vill. 

Nols kyrka
Familjegudstjänst kl. 11.00

Lunch efteråt

Älvängens Blå kyrka
Familjegudstjänst kl.11.00

Kyrkkaffe

Starrkärrs kyrka 
Familjegudstjänst kl. 16.00

Flickkören och 
unga musikanter medverkar.

Kyrkkaffe
Anmälan görs till 

pastorsexpeditionen
mån-fre 9.00-12.00

på telefon 0303-33 26 60
E-post:

starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se
(uppge namn och vilken kyrka)

Vill ditt barn ha 
en egen bibel?

Fyller ditt barnFyller ditt barn 
3 år under 2007?3 år under 2007?

Välkommen till kyrkanVälkommen till kyrkan 
denden 30 september30 september

Albotorget, Skepplanda tel 0303-338136 • www.skepplanda forsamling.nu

Skepplanda församlingshem

Lördag 6 okt kl 9-11

Kan fördomar hindra förståelse??
Kristina Gow, utbildningskonsult, arbetar med 
värderingsfrågor, genusperspektiv och jämställdhet

Välkommen till ett annorlunda möte på en 
annorlunda mötestid.

Frukostkostnad 40:- per person
Ingen anmälan

ytterligare information: 0303-33 81 36
www.skepplandaforsamling.nu

Frukostcafé

Kyrka - i möte med människor av annan tro / Marika Palmdahl

Kyrka - i möte med människor av annan tro / Marika Palmdahl

Nästa Frukostcafé: lördagen den 10 november

Nästa Frukostcafé: lördagen den 10 november

för kvinnor

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Ale-Skövde församling
Tisdag 25 september kl 18.30

Församlingskväll i kyrkan
”Upptäck din kyrka”

Kyrkogårdsvandring och guidning 
i kyrkan.

Kaffe och andakt.
Medverkande:Magnus Skredsvik,

Lennart Bengtsson och
Birgitta Persson

Lördag 29 septemberkl 18.00
Ale-Skövde kyrka

”Saliga visshet”
Helgmålsbön med Kyrkokören

Birgitta Persson och
Åke Reinholdsson

Välkomna!

www.blomsterriket.se

Ale Torg • 0303-966 41 • Vard.10-19, lörd.10-15, sönd.11-15  

Grattis

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

DIE HARD 4.0
Med Bruce Willis m. fl.

Söndag 30/9 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 15 år.

HARRY POTTER
& FENIXORDERN

Söndag 23/9 kl 18.00
Entré 75 kr. Från 11 år.

YIPPIEE-KI-
YAY! John 
McClane

är tillbaka!
En attack mot 
USAs samtliga 
datanätverk

hotar att slå ut 
hela nationens 
infrastruktur. 

Männen bakom 
attacken har 
förutsett alla 

åtgärder som myndigheterna kan 
vidta för att hindra dem, men de 
räknade inte med vad som kan 

hända när John McClane ger sig in 
i leken... 

Brue Willis är tillbaka som 
actionikonen John McClane och för 
regi svarar Len Weisman. I övriga 
roller ser vi bl.a. Maggie Q, Justin 

Long, Timothy Olyphant och Jeffrey 
Wright.

Påminnelse

Var det en Ford Vedette?
Söndagkväll 9/9. 

Vi hade just svängt av 
45:an. Från Skepp-
landa kom en ele-

gant förkrigsbil, en slags för-
minskad amerikanare. Den 
hade inbyggda blinkers, för-
utom dåtida körriktningspi-
lar. En sann veteranfantast 
kunde inte annat än att följa 
efter. Troligtvis krävde den 
lilla V8 en nedväxling i back-
arna mot Starrkärr. Tidsty-
pisk tvärgående bladfjäder 
över bakaxeln och förkroma-
de koffertgångjärn.
Säkert 50 år mellan kultur-
skatt och vårt körbara tjäns-
teskrot, en 88:a "Hisings-
traktor" – combi snart 43 
000 mil och syntetsmort ma-
skineri.
Mitt nyfikna efterföljande 
efter mitt avtag mot Uspas-
torp upphörde medan paret 
i veteranbilen fortsatte sin 
kvällstur.

Det skulle vara mycket in-
tressant om uppgifter i detta 
lokalblad om denna bevarade 
kulturskatts historik, motor-
effekt, vikt och annt.
Om det var en Ford Vedet-
te så är den franskbyggd och 
en förminskad kopia av en 
USA-ford?

Upptäckten av denna 
vackra relik kommer mig att 
minnas mitt första bilköp 
i Västerås 1954. En svart 
rostig Dodge -38, 82 hk, sid-
ventilsexa, förlängd taxi med 
utbytt motor, kunde köras i 
100 km/h fart medan topp-
farten låg på 130 km/h med 
en förbrukning på 1,5-2,5 
lit/mil. Det låga priset, 550:- 
riksdaler beroende på ned-
körda däck och bromsar. Alla 
instrument fungerade utom 
oljetrycksmätaren. Enligt 
säljaren fanns oljetrycket så 
nivån måste kollas noga. Att 

besiktningspapprena beskrev 
en Plymouth -38, en femsit-
sig sådan stämde möjligen 
med den nyinsatta motorn 
upptäcktes först senare. 
Dodgen var ju sjusitsig och 
kom väl till pass i Stugun, Z 
län. En hel barnvagn kunde 
rullas in och äldsta sonen 
frös inte i den 35-gradi-
ga kylan utomhus, fyra mil 
från Östersund. Efter ett år 
utbyttes den nu trafiksäk-
ra Dodgen ut mot en MC, 
Monark Bluefighter, vilket i 
nedväxlat skick klättrat upp 
till Kebnekajse. En bedrift av 
kände Rolf Gülich och min 
plutonchef Eric Breife från 
pansarskyddsskolan.
Från 1956 gällde efterkrigs-
bilar med rattväxel senare 
automat.

En veteranbilshyllare 
modell 1933


