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När dessa rader skrivs så har sommarvärmen slagit till och all 
växtlighet bara exploderar i en färgsymfoni med skira gröna 
björkblad och alla dessa fruktträd som blommar och ett inten-
sivt surr av alla flitigt arbetande bin kan höras.

Denna vår har fortfarande starkt präglats av den pågående 
pandemin vilket har gjort att våra  tänkta arrangemang har 

ställts in, vagnrenoveringskursen samt årsmötesresan.

Vi har ändå under våren varit ute hos ett antal hembygdsföreningar och varit 
dem behjälpliga med råd avseende hur deras vagnar, slädar och seldon skall un-
derhållas och förvaras på ett bra sätt.

Det är framför allt vår sekreterare Odd Jansson som varit runt och träffat dessa 
eldsjälar som brinner för att bevara sitt kulturarv.

Då årsmötesresan var inställd så fick årsmötet genomföras digitalt via TEAMS 
och naturligtvis så var det färre deltagare på mötet än vad vi är vana vid.

Vid årsmötet omvaldes undertecknad som ordförande för ytterligare ett år. Jag 
vill tacka för det fortsatta förtroendet med förhoppning att vi så sakteliga under 
året kommer att kunna återgå till mer normala förhållanden med olika aktiviteter 
runt om i landet.

Nämnas kan att höstens renoveringskurs är inplanerad till andra helgen i oktober 
och om FHM rekommendationer så medger planeras för en höstresa i Sörmland.

Om vår sommarträff kan genomföras i juli är fortfarande osäkert men om läget 
medger kommer vi ut med inbjudan i sommar.

Men jag hoppas att var och en på sin plats har möjlighet att putsa på sina åkdon 
och kanske ge sig ut på en egen tur och njuta av den svenska sommaren. När man 
är tvungen att hålla sig på hemmaplan så inser man att det finns många vackra 
platser att upptäcka i sitt eget område.

Mina upprepade anmaningar om artiklar och foton från er medlemmar har givit 
ett gott resultat en hel del har redan publicerats och mer kommer. Så jag hoppas 
att få in än mer material från er, det finns fortfarande mycket att berätta från 
förr och det finns också många härliga gamla svartvita bilder hos er medlemmar 
som bara väntar på att visas i Ekipage.

Med önskan om en skön och trevlig sommar.

Peter Ambjörnsson
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Årsmöten 2019 och 2020

Förra vårens Coronasmitta innebar att de fles-
ta aktiviteter ställdes in. Så även Vagnhistoriska 
Sällskapets årsmöte. Den 2019 valda styrelsen 
fortsatte 2020. Planerade aktiviteter under det 
året ställdes in. Även under 2021 är tills läget 
förbättras aktiviteterna inställda. Styrelsen be-
slutade att årsmöten för 2019 och 2020 skulle 
genomföras digitalt som TEAM-möte. Informa-
tion om detta infördes i Ekipage nr 4 2020 och 
utförligare inbjudan i nr 1 2021. 

Årsmötesresa kunde inte genomföras utan en-
dast årsmöten. Handlingar sändes ut till de 
som anmält sig. Under TEAM-mötet föredrogs 
årsmöteshandlingarna av ordföranden Peter 
Ambjörnsson och kassören Allan Sunnerud. 
Revisionsrapporterna för åren 2019 0ch 2020 fö-
redrogs av revisor Bengt Y Larsson. Styrelserna 
för åren 2019 och 2020 beviljades ansvarsfrihet 

och Elisabeth Svane föredrog valberedningens 
förslag till styrelsens sammansättning. Omval 
skedde på samtliga poster. När alla formella 
punkter avhandlats avslutades mötet. Endast få 
medlemmar deltog i det får jag säga historiska 
mötet.

En liten förhoppning gavs att om Coronasituatio-
nen tillåter planeras en höstresa i Södermanland. 
Informationen om detta kommer i Ekipage och 
på hemsidan.

Saknaden av personliga möten och de spännan-
de studiebesök är stor. Förhoppningvis kommer 
ett normalt år 2022 för Vagnhistoriska Sällskapet 
innebära en mängd aktiviteter.

Odd Jansson

Vagnrenoveringskurs i Forsvik

Nu tar vi nya tag. Lokaler och vandrar-
hem är bokade till helgen den 8-9-10 ok-
tober. Ni som redan har betalat tidigare 
är redan anmälda. Om ni ångrat er så hör 
av er så någon kan ta er plats. Avgiften 
får ni givetvis tillbaka. Mer information 
senare i Ekipage nr.3 och på hemsidan. 
Nu kör vi.  

Välkomna 

Lasse Hellsten och Peter Ambjörnsson
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Under en dag i maj besökte jag Pålletorpet för genomgång av föremålen 
och ett försök till värdering. Där fanns av naturliga skäl flertal slädar, 
bl.a. Jämtslädar samt risslor. Även en del vagnar, bl. a. en fin dogcart från 
Tidaholm, en gigg med speciell skakel- och fjäderkonstruktion. Även en 
likvagn i gott skick. Samt rejäla nykonstruerade forbondeslädar.

Lennart Östberg samt medhjälpare Anna Eriksson och Jostein Edberg 
bistod i arbetet under dagen. Som vanligt står föremålen tätt packade 
och kräver viss omflyttning för att bli överskådliga. Fika och lunch intogs 
under gemytliga former med livlig diskussion.

Odd Jansson

Föreningen Forbonden

Föreningen Forbonden har sitt 
säte i Klövsjö och äger där for-
bondegården Pålletorpet (”Paolle- 
töarspe”). Föreningen bildades 
1981 och var den första i landet 
vars målsättning var att väcka 
liv i forbondekulturens bevaran-
de. Vår strävan är att sprida 
kunskap om värdet i detta vårt 
kulturarv.

Jämtsläde Tidaholm dogcart nr 3156. 
Foto: Jostein Edberg Moan
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Sedan min tidiga ungdom har jag va-
rit hästintresserad – besatt av hästar 
skulle vissa säga. Där jag växte upp, 
Burträsk i Västerbotten, fanns det 
ännu ganska gott om hästar på går-
darna. Men det fanns ingen tradition 
av att använda hästarna till ridning; 
ponnyer fanns inte alls. Eftersom jag 
inte var bondson fick kärleken till 
hästarna mestadels utövas på distans 
eller i litteraturen. Stallet vid kvar-
nen besökte jag dock varje lunchrast; 
jag grundlade då min ovana att kasta 
i mig maten för att hinna cykla till 
stallet och tillbaka till skolan på en 
timme.

Min revansch eller min stora chans 
kom när möjligheten öppnades att 

jag skulle kunna komma till Ströms-
holm, Arméns Rid- och körskola, för 
specialutbildning anspann. Så den 1 
juli 1965 ryckte jag in till Ridskolan 
för ett år med hästar, som var början 
till ett liv med hästar.

Ridskolan Strömsholm, RS, var då 
förutbestämd att läggas ner som 
militär utbildningsanstalt, eftersom 
hästarna skulle tas bort ut försvars-
makten. Utbildningsåret 1965-66 
skulle komma att bli det näst sista.

Den militära utbildningen omfatta-
de den s.k. långa kursen, dvs. ett års 
ridutbildning av befäl inom kaval-
leriet (med ett litet inslag av civila 
ryttare, enkannerligen blivande rid-

lärare), plutonchefsutbildning med 
inriktning anspann, samt sommartid 
veterinärutbildning. Dessutom ut-
bildades hästar vid RS. Det var re-
monter som skulle gå ut till förband i 
syd- och mellansverige. De remonter 
som skulle till K4 i Umeå skickades 
direkt dit. 

Vi var 18 elever som skulle drillas 
i körning och ridning för att bli an-
spannsbefäl. En av dem var jag, som 
nog var en av de mest motiverade 
som någonsin trampat de dammiga 
vägarna på Ridskolan.

Ridningen var ett viktigt inslag i an-
spannsutbildningen eftersom befälet 
var beridet och man skulle kunna 

Strömsholm 

Utbildningsåret 1965-66

Rolf Hedquist

Del 1

Rid- och körskola

– Arméns
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rida över stock och sten under tidvis 
mycket långa perioder. Körningens 
vikt grundade sig i att vi måste veta 
vad som går att göra med häst när 
man ska transportera material.

Hästarna

Hästmaterialet var högst skiftan-
de, såväl till ras som till lynne. Där 
fanns fjordhäst, varmblodstravare, 
kallblodstravare, ardenner, svenskt 
halvblod, nordsvensk brukshäst och 
allehanda korsningar. Vissa var rela-
tivt beskedliga och enkla att hantera, 
andra var verkligen motsatsen. En 
sparkade ner sin namnskylt om häng-
de bakom spiltan och två meter högt, 
en annan bet fram och sparkade bak, 
en utrangerad polishäst sparkade 

utan att markera det minsta när man 
passerade bakom spiltan, fullständigt 
livsfarlig med andra ord! Vissa var 
lätta att köra, med det fanns istadi-
ga hästar också. En ardenner var halt 
vid varje större övning, dvs. efter tre 
kilometer gick hältan över… Någon 
var nyss inkörd, men utbildningen 
hade inte riktigt satt sig, så det blev 
en del skenturer innan denna häst 
fick gå tillbaka till grundutbildningen 
igen. Orsaken till mångfalden var att 
vi skulle ha kunskap och förmåga att 
ta hand om alla slags hästar i händel-
se av mobilisering. I krigsorganisatio-
nen fanns det huvudsakligen nords-
venskar, som var utackorderade hos 
bönder. Dessa kunde ha väldigt skil-
da temperament och användbarhet.

De som gick långa kursen hade med 
sig egna hästar, men RS tillhandahöll 
remonter, hopphästar och dressyr-
hästar, dessutom ett litet antal full-
blodshästar för galoppträning och 
galopptävling. 

I själva verket myllrade Strömsholm 
av hästar. Det stod hästar i snart sagt 
varje skjul eller ladugård inom och 
utanför området. För mig var det 
som att komma till himlen.

Utbildningen

Utbildningen i ridning och körning 
gick parallellt. Ridutbildningen var 
inriktad på att göra oss så pass sadel-
fasta att vi kunde rida häst utan att 
ramla av och att kunna ta sig fram 
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i terräng. Den var ganska kortfattad 
och kärv. Inga finesser, inga ridhjäl-
mar, inga ridstövlar, utan marsch-
kängor med benläder som ideligen 
snurrade om vaderna, ridbyxor av 
vadmal som nötte hål på skinnet på 
knäna. 

De av oss som var särskilt motivera-
de tog privatlektioner på kvällar och 
helger av Nalle Lovén som gick långa 
kursen. Det var nog på dessa lektio-
ner som jag lärde mig rida ordent-
ligt. Nalle och jag red isgalopp på 
Mälarviken Freden en vinterdag; en 
helt oförglömlig upplevelse. Jag hade 
också möjlighet att rida fullblod som 
ägdes av några stallbetjänter. Svårt, 
men kul. Ridstövlar köpte jag, lik-
som gula ridbyxor av mollskinn.

Mest tid lades på körutbildningen, 
eller transportutbildningen. Anspann 
är en hästanspänd tross. Det gäller 
att ta fram material av skilda slag 
till stridande förband vid fronten, 
samt att transportera sårade tillbaka 
till förbandsplatser. (Mycket andra 
världskrigstänkande!!) Detta kunde 
göras med hjulfordon (anspannskär-
ror), slädar (slädmedar till anspann-
skärror eller släde m08), släpa eller 
med klövjning.

Även här var utbildningen lagd mera 
på funktion, dvs. förmåga att ta sig 
fram under ogynnsamma förhållan-
den, snarare än vad man kan kalla 
körkonst.

Några privatlektioner i körning er-
bjöds inte, men jag hade möjlighet 
att köra med överfurir Kjällström, 
par och fyrspann, när det skulle er-
bjudas bröllopskörning. Kjällström 
var en utom-ordentligt skicklig kusk 
och jag tror han var lite nöjd över 
att ha fått en intresserad adept som 
stannade över helgerna eftersom 
hemmet låg så långt borta. (En hem-
resa per kvartal erbjöds. Tåg sittvagn. 
För att få sovkupé måste resan vara 
30 minuter längre!)

Vagnar och slädar

Anspannskärror fanns av två model-
ler: m39 och m46. Den förra med 
järnbeslagna hjul, den andra med 
pumpade hjul. Båda modellerna var 
försedda med hållare för slädmedar 
som vid behov kunde spännas fast 
under hjulen.

Kärrorna var tvåhjuliga och kunde 
ta 250 kg nyttig last, vilket för det 
mesta var lådor med ammunition 
(attrapper). Hästarna var selade 
med lokselar och kärrorna drogs med 
draglinor av hampa, med krok fram 
och kedja bak. Kuskbocken var en lös 
bräda som kunde flyttas i längsled. 
Vi lärde oss mycket snabbt balanse-
ra vagnen så att det inte låg någon 
tyngd alls i skakeln. Om vagnen var 
obalanserad rörde den sig upp och 
ner, samt i sidled så att kusken blev 
så omskakad att det var outhärdligt.1  
Eftersom våra körpass var timslånga 
eller i samband med övningar veck-

olånga (med pauser förstås) blev 
balansering något av en överlevnads-
fråga.

Kärra m39 undveks om det var frå-
ga om körning på väg, eftersom den 
skramlade så mycket. I terräng var 
den dock överlägsen eftersom den 
inte studsar. Om en häst drar iväg 
med lite fart i terrängen kan en vagn 
med pumpade däck studsa på ett 
farligt sätt; hästen kan bli skrämd 
och kusken (och andra) kan skadas.2

Kärra m46 var förstås perfekt om 
det gällde transport på väg, tyst och 
bekväm.3

En anspannskärra kunde bli en släde 
om man monterade på medar. Detta 
måste dock ses som en nödlösning i 
snö. Ekipaget blir nämligen väldigt 
högt och om snödjupet är mer än 
någon dm blir det rankt. Dessutom 
kommer draglinjen att bli underlig. 
Hästen trampar igenom snön och 
går på marken, medan släden flyter 
ovanpå snön. Draglinjen tenderar att 
bli nedåtriktad från vagnen sett. Ju 
tyngre det går, desto mer kommer 
draget att trycka ner däckeln. Häs-
ten kommer att både dra och bära 
lasten. Vi hatade verkligen den bas-
tard till vehikel som tillkom med 
slädmedar under hjulen!

Släde m08 var en trevligare bekant-
skap. Under vinterfälttjänstövningen 
1966 i Bergslagen, Kilsbergen, tillde-
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1. Konsten att balansera en tvåhjulig vagn verkar vara bortglömd. Jag ser ganska ofta undringar i Facebookgruppen Körfolk hur mycket vikt som 
ska ligga i skakeln för att den ska vara bekväm att köra. Svaret är förstås: ingen vikt alls.

2. Faktum är att skador förekom ofta. Kryckorna vilade aldrig. Två benbrott, en spark i ansiktet, flera revbensbrott, nyckelbensbrott m.m. En 
följd av ett säkerhetstänkande som framstår som omodernt idag, samt ett hästmaterial som var mycket speciellt. 

3. Pumpade däck är förbjudna i sportkörning svår klass eftersom de kans studsa och få punktering. De flesta kör dock till vardags med pum-
pade däck.

4. Vinterövningen blev dock inte så perfekt eftersom det var 125 cm snö, hästarna hade svårt att ta sig fram. Ardennerhästarna klarade inte 
många hundra meter innan de gav upp och blev liggande.

lades vi denna släde med det intres-
santa modellårsnumret. Denna släde 
var en slags lättare timmerdoning, 
med fram- och bakkälke och för-
sedd med ett flak med låga lämmar. 
Med den kunde man köra smidigt i 
skogen, låg tyngdpunkt, rätt drag-
vinkel, rekade skaklar. Perfekt släde 
för alla slags transporter.4 Egentligen 
var det häpnadsväckande att släden 
med detta modellnummer fanns i 
förråden ännu 1966. Alla brändes 
förmodligen när armén avhästades år 
1970.

Släpa

Om terrängen blev riktigt besvärlig 
t.ex. med stenblock, kunde man inte 
köra med vagn. Då var det möjligt att 
bygga en släpa för att ta fram materi-
el eller sårade. Släpan kan man bygga 
av s.k. tillfällig materiel, dvs. virke 
man tar i skogen. Två långa skaklar 
som förses med anordning som kan 
fästas i dragringen.  Bakom hästen 
bygger man en slags platta där man 

kan surra det som ska transporteras. 
Släpan kan användas där en häst kan 
gå fram. Och gäller det militära häs-
tar var det bokstavligen överallt. Da-
gens privathästar utsätter ingen för 
det som var vardagsmat för militär-
hästarna. Märkvärdigt nog var skador 
på hästarna inte så vanliga som man 

kan tro när man ser vad de fick utstå. 
Släpan hade fördelen att den kun-
de byggas av det material som man 
finner i skogen och det var ganska 
enkelt. Nackdelen var att den inte 
kunde rymma en större mängd last 
och att den bara kan köras i skritt. 
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År 2018 tipsade Peter Ambjörnsson 
(Vagnsförmedling NB) mej om en 
kalesch som var till salu hos Per-An-
ders Andersson Fjugesta. Jag åkte dit 
och såg flera intressanta vagnar men 
det var en kalesch som jag tyckte var 
mest intressant .Den stod inklämd 
bland andra renoveringsobjekt så det 
var svårt att se vagnens skick. Vad jag 
fastnade för var stänkskärmarna av 
böjt trä med lister runt ytterkanter. 
Vi ackorderade om priset 12.000:-. 
Per-Anders gick inte att pruta med 
så jag avstod (förlorad armbrytning). 
Året efter övertalade Peter mej att 
ändå ta en ny titt på vagnen så han 
följde med för ett nytt försök att 

RENOVERING KALESCH
köpa vagnen. Jag tog med släpkär-
ra om det skulle bli affär men att 
komma med släpkärra ger inget bra 
förhandlingsläge. men att köra tomt 
hem kändes heller inte bra så jag 
kröp till korset med 12000:- kr. När 
vi fått ut vagnen och började lasta såg 
jag vagnens utförande med vagnsi-
dorna svängda både horisontellt och 
vertikalt och skärmarna med lister i 
massivt trä ej pålimmade. Då kände 
jag mej belåten även med priset. Vid 
besiktningen inför renoveringen kon-
staterades följande: borttagning av 
all färg. rep. skärmar, rep. hjul, su-
fletter bra endast några mindre lag-
ningar, säten dynor var bra, allt järn 

var rostigt och behövde sandblästras. 
Men under arbetets gång kom tan-
ken på att framhäva de vackert lis-
tade sidospeglarna även de massiva 
i karossens träverk. Iden först var 
att måla dem i avvikande färg men 
avslogs som vara alltför enkelt. Nån-
stans har jag sett speglar träfärg men 
insåg att befintligt trä även om det 
var fantastiskt välgjort inte va avsett 
att visas. Jag fick då iden att fanera 
speglarna ett arbete som jag förstod 
skulle bli mycket besvärligt eftersom 
sidorna inte var plana utan välvda på 
två håll. Jag tyckte ändå att det var 
värt att försöka. Jag hade turen att 
få kontakt med en pensionerad mö-
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belsnickare som också hade faner, 
jakaranda, och som också var villig 
att hjälpa mej. Först gjorde vi mallar 
som passade exakt mot listerna som 
sedan användes för att fräsa ut for-
men på faneret. 

Han var duktig och fick även till 
mönsterpassning av fanerets ådring, 
men sen kom det stora problemet 
hur man limmar på faner på kupig 
yta. Press med tvingar gick inte, 
press med sandsäckar gick inte, 
press med stämp mot väggarna gick 
inte. Nästa ide som vi försökte med 
var vacuum. Han hade en vacuum-
pump som vi provade men vi fick 

inte faneret och karossen tillräckligt 
tätt. Samma resultat med lån av en 
pump som använts för tillverkning 
av slalomskidor. Vi förstod att det 
behövdes kraftigare pump, men var 
får man tag i den. Efter mycket fun-
derande kom jag på att i grannens 
gamla lagård fanns en mjölkmaskin-
spump, den hämtades och iordning-
ställdes, 50 år sen sist den var i bruk 
men visade sej ge tillräcklig kapaci-
tet. Sens moral : det går att göra  en 
renovering hur svår som helst!

Som alltid är en vagnsrenovering 
mer komplicerad än vad man tror 
när man börjar men i detta fallet var 

det värt allt besvär. Belåtenheten 
steg också när jag i jämförelse med 
en vagn i Vestmanska samlingen i 
Lidköping kunde konstatera att även 
min kalesch tillverkats av Glöy Kö-
penhamn. Dessvärre vet jag inte var 
den gått någonstans och dess historia 
så om någon känner igen vagnen i ur-
sprungligt utförande så tar jag tack-
samt emot information om den.

Göran Petersson
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Historiska Hjul-och Wagnmakare 
som Kungliga Hofleverantörer

•  I en serie presenterar Odd Jansson de nu kända  •

Bror Fredrik Sjösteen
KONGL.HOF-VAGN-FABRIKÖR

Född 6 /3 1813, avliden 1876.
Verkstad på Smålandsgatan 28, boende på Regeringsgatan 72, Johannes församling

Uppgifterna renskrivna och förhoppningsvis rätt uppfattade.

Uppgift till 1860 års Mantals- och Skattskrivning i Stockholm stad och Johannes församling
med Qvarteret Österbotten huset N:o 2 Adress 72 vid Regeringsgatan

  Födelseuppgift
Undertecknad egare till ofvannämnda huset 6/3 1813
hustru Kerstin Mathilda Wilhemmina 27/4 1833
dotter Alma Mathilda Claire 9/2 1859
fosterbarnen Axel Emil 23/3 1850
 Magdalena Elisabeth Claire Kerstin 9/12 1847
Byggmästareleven Ernst Bernd Sjösteen 13/12 1941
Pigan Christina Jans dotter 25/6 1832
Vagnmakarlärlingen Gustav Rågren 27/5 1835
Vagnmakarlärlingen Johan Pettersson 15/71844
Smedslärlingen Carl Pettersson 11/7 1841
          ”              Gustav Jernström 10/9 1839
          ”              Johan Fredrik Åblad 10/11 1841
          ”              Carl Wilhem Alexander Norling 28/9 1839
          ”              Pehr Carlsson 2/2 1842
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Hos mig är boende följande personer mantalsnummer
Snickarmästare Gustav Henrigsson 350
Bagaredottern Vergin 90
Hattmakarmästare Berggren 150
Kammakargesällen Lindahl
  150
Kryddkramhandlare Sandberg       Dessa endast förhyr
Viktualeihandlaren Carlqvist          bodlägenheten

Vidare arbetar hos undertecknad följande gesäller
Wagnmakaren Love Lunden
         ”             Victor Palmquist
         ”             Anders Johan Frithjof Andersson
Smedsgesällen C Swartz
          ”             Per Olof Holmgren
          ”             Joseph August Jospheson
          ”             Johan Sandquist
För övrigt tillkännagives att ej flera eller andra personer äro boende i ofvannämnda egendomen
          Stockholm den 1 november 1859      B.F.Sjösteen     vagnmakare

Från Therese Freyschuss artikel i nr 1 Ekipage 2021

Min far hade ju då nyligen hyrt sadelmakareverkstad av Sjösteen, som hade de tre 
andra verkstäderna i vagnfabriken. Hyrde även ett vindsrum med kök 

Hovvagnfabrikör Sjösteen, som ju var ägare av både hus och verkstäder(nybyggda), 
hade tbc, var 60 år och mycket klen men mycket rar och snäll. Hans hustru däre-
mot motsatsen, kunde ej tåla mamma, vet ej varför om det ej var för någon avund-
sjuka, då mor ju var omtyckt av alla. De hade 6 levande barn och ett på väg. De 
mellersta voro ju våra jämnåriga och kära lekkamrater, fingo ej säga du blott namn, 
ej heller Tant åt henne men Farbror åt honom. Pappa,(Adolf Freyschuss) som var 
mycket hjälpsam, hjälpte honom med så mycket han kunde, tog emot kunder och 
arbete m m. Alla trodde han var verkmästare men det var han ej, Han hade sin egen 
verkstad som han hyrde, Farbror Sjösteen dog i början av året 1876.

två sistnämnda dog vid 2 mån och 14 

dagar. Till bror Edvard skulle kom-

ma flyttades det ner från vindsvå-

ningen till nedre botten, 3 rum och 

kök, och köptes då förmaksmöbeln 

av mahogny (troligen av Falk). Bor-

det har ju Wera, bordet och stolarna 

4 st. fick Harry. Mina 4 blev kvar på 

varvet i Torsvik (skulle la-gas). Kallt 

lär det ha varit i vindsvåningen, vat-

ten i handfatet frös under natten, 

kakeleldades så den fräste. Förmo-

dar det inte var stort bättre sedan. 

Kanske värmen, men fuktigt, stora 

råttor sprungo på köksgolvet. Råttor-

na byggde bo i skafferiet. Vatten var 

ute på gården och hemlighuset ute 

förstås. Min morfar inlade ansökan 

till Borgerskapets Gubbhus och fick 

till svar ovanligt fort då boet måste 

skingras. Morbror Carl, som inte var 

vidare ordentlig, sändes till Amerika. 

Mormor kom till oss med en del och 

morfar tog med sig möbler m m till 

ett rum, den tiden fingo gubbarna 

var sitt rum (jag minns en sekretär 

som jag mycket ångrar att jag ej köp-

te efter morfar). Mor-far hade så rart 

och det var vi barns största glädje att 

få gå och hälsa på honom. De hade 

så mycket att leka med och vi blev 

favoriter hos gubbarna, fingo frukt 

och god-saker. Vi gick från 72 Reger-

ingsgatan till Hornstull, ingen liten 

bit. Att mamma våga-de men men 

det ju ingen trafik den tiden blott 

hästar med vagnar. En gång hade vi 

väl dröjt längre än vanligt. På hem-

vägen mötte vi mamma långt nere 

på Reg,gatan orolig Mormor var hos 

oss tills hon dog 1873, samtidigt som 

mor fick lilla Viktor. De be-gravdes i 

samma grav på Johannes Kyrkogård, 

men gossen 14 dagar senare. Jag an-

tar att mor hade lite hjälp genom 

mormor i all synnerhet med ungarna. 

Jag minns vi lekte med mormor en 

lek”Fru Sola”. Kommer ej ihåg mer 

än att mormor låg på golvet och vi 

ungar bråkade med henne. Hon satt 

även och vaggade Oscar då han gri-

maserade och dog 2 månader gam-

mal. Ja sedan tror jag att vi hade en 

jungfru sådan den då var men mor 

fick väl lite hjälp. Jag och Carl gin-

go i skolan. Jag började vid 6 år i ka-

tol-ska(franska) skolan. Läste så gott 

som från början både franska och 

tyska för infödda lärarinnor. Carl 

gick i folkskolan förstås. Ja så 1876 

dog mor. Far sörjde mycket. Ville ej 

gifta om sig.

4.Hovvagnfabrikör Sjösteen, som ju 

var ägare av både hus och verkstä-

der(nybyggda), hade tbc, var 60 år 

och mycket klen men mycket rar 

och snäll. Hans hustru däremot mot-

satsen, kunde ej tåla mamma, vet ej 

varför om det ej var för någon avund-

sjuka, då mor ju var omtyckt av alla. 

De hade 6 levande barn och ett på 

väg. De mellersta voro ju våra jämn-

åriga och kära lekkamrater, fingo ej 

säga du blott namn, ej heller Tant åt 

henne men Farbror åt honom. Pap-

pa, som var mycket hjälpsam, hjälpte 

ho-nom med så mycket han kunde, 

tog emot kunder och arbete m m. 

Alla trodde han var verkmästare men 

det var han ej, Han hade sin egen 

verkstad som han hyrde, Farbror Sjö-

steen dog i början av året 1876. Som 

det inte fanns plats i tamburen för 

gästernas ytterkläder lånte de vårt 

förmak och som ingen hjälp medsän-

des tog mor emot dem, blev varnad 

mot förkylning av kyrkoherden, som 

kände henne. Glad som alltid sade 

mor att det var inte farligt. 14 da-

gar därefter var hon död. Jag minns 

så väl när Professor Verner klappade 

mig på axeln och sade ”stackars små 

barn” sista kvällen. Sed-an fick Carl 

och jag sitta i sängen bredvid för att 

säga godnatt åt mor och på morgon- 

en var hon slut.Som pappa var katolik ville de i sko-

lan göra mig till det också, togo med 

mig till kyrkan o.s.v. men pappa ville 

det inte. Han tog mig från skolan och 

på vänners inrådan och rekommen-

dation blev jag inackorderad i Ving-

åker hos en klockare och organist 

samt skollärare, skulle få både un-

dervisning i språk, musik m m, dock 

vill jag minnas blev det inte mycket. 

Jag kom dit i juni, Pappa kom och 

hälsade på i aug, fann det inte till-

fredsställande och så fick jag komma 

hem till julen.Emellertid hade pappa hyrt fabriken 

och var nu vagnfabrikör själv. Det 

vore mycket att skriva om men då 

bleve jag aldrig färdig. Ja, gossarna 

Carl och Edvard gingo i Jacobs Ele-

mentärskola(mitt över gatan), Adolf 

däremot i folkskolan och kom aldrig 

längre varken språk el dyl, men hans 

största glädje var snickeriarbete(trä-

slöjden). Jag var i en fin flickskola, 

där jag och en flicka till, som hade 

hunnit längre i språk, fick extra lä-

rare(Pastor Hamrich från Tyska kyr-

kan). Efter konfirmationen slutade 

jag sko-lan och började på pappas 

kontor men hela den sommaren fin-

go vi bo på Bög och ha det skönt. 

Började sedan i Tekniska skolan om 

kvällarna, där mitt bästa ämne var 

räk-ning för doktor Berg (även Eric 

gått för honom, troligen samtidigt). 

Även ritning tyckte jag om.

5.Gossarna efter sina konfirmationer 

fick börja i var sin verkstad, Carl 

som sadel-makare, Edvard smed och 

Adolf vagnmakare (träarbetet). Det 

var nog inte lyckligt för de unga poj-

karna. Gesällerna hade ej roligare än 

att få dem att dricka brännvin, som 

den tiden gick så lätt att få. Det är 

ej rätt att bryta staven över dem hur 

det sedan blev, tänk ingen mor och 

blott olärda tjänarinnor för att säga 

ännu värre. Adolf slapp bäst undan, 

ty i den verkstaden var äldre och 

bättre folk och dessutom var han ju 

flera år yngre och kom senare än de 

andra.
Ja troligen hade allt varit annorlunda 

om vår mor fått leva, ja vem vet.SYKLUMP. (förr) jfr klump 1 o. 

-dyna. BJÖRKMAN (1889). Fru Jo-

hanson ansåg ännu syklumpen, som 

var fylld med smärgel, eller den lilla 

dynan med skruv att fästa i bordet 

för oumbärliga. LINDER Tid. 59 

(1924). SAOB. 
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1.
Några minnen upptecknade vid 89-års ålder av Thérèse Rudén, född Freyschuss, på begäran av Grete Rudén.

Det mesta är ju hörsägen av min far, ty min mor dog då jag blott var 11½ år. Bröderna är alla yngre.
Morfar

Skräddarmästare, borgare och ålder-man i vällovliga skräddarmärskrået, Carl Lindholm, född 25 juli 1799 på Lindholmens Bruk i Uppland (hette Mikaelsson men tyckte Lindholm var bättre), död 31 mars 1881, 82 år, 8 mån., 7 dagar.
Hustru, Charlotta Gustava, född Schultz, från Sveaborg i Finland, född 14 sept.,1800, död 2 april 1873.

Söner:

Frans (död).

Oscar (målat porträtt), död 1861 el. -62.

Carl Vilhelm, rest till Amerika, död i Chicago omk. 1890.
Dotter: död i början på 60-talet.
    ”      Matilda Vilhelmina, född 10 juni 1834, död 21 jan. 1876, gift 11 april 1863 med sadelmakaremästa-ren och borgaren Adolf Freyschuss, född 16 juni 1833 i Budweis, Böh-men.

Adolf Freyschuss föräldrar:
Anders Freyschuss, smedmästare vid armén i Böhmen. Hustru Katarina. Båda döda vid 50-års ålder, hade fem barn.

Min far Adolf Anders dog i aug. 1895, 62 år i Sverige.
Anders dog vid 82 års ålder.
Eronic, gift, hört lite under kriget, sänt lite mat dit.
Thersia, ogift.
Ferdinand, hade flera brev av ho-nom, gift, dog i tungkräfta, över-stelöjtnant.

Barn:

Ferdinand, gift, två döttrar.
Hans, född 3 mars 1888, död i Prag 1956. Var i fångenskap och sedan hos oss en tid 1920. Gift med Mim-mi Polland, vilken medförde 2 söner i bort. Även hon död.

Dotter Mizzi, gift med polisinten-dent i Polen, haft rysliga upplevelser.

2.
Lite minnen från mina morföräldrar, hörsägen

Morfar var en mycket snäll man, mormor däremot sträng och skarp. De hade som det på den tiden var brukligt, arbetarna i maten och det blev ju ganska ofta ordenligt miss-nöje m m.

Deras äldsta son Frans vet jag intet om, begraven på Kungsholms kyrko-gård, liksom min moster(som hade öppna sår på benen) och min mor fötjänte lite slantar på att tvätta lap-parna. Hon gömde slantarna i en li-ten syklump (som hon fått av en gos-se) med hemligt förvaringsrum för brödernas skull, som traktade efter dem (syklumpen har jag kvar).
Oscar, vars fotografi vi har på väg-gen, var nog en helt ung man då han hyrde ett litet hus med affärsbod vid Regeringsgatan 72. Han hade inrett bostad åt sig samt viktua-liehandel, ännu ej inflyttad, då Eldkvarn brann 1:a gången på 1860-talet. Drog på sig stövlarna utan strumpor i hastighe-ten, fick skavsår, kallbrand och dog.

När hans saker flyttades fick min mor med en dragkärra forsla bort allt. Min far som stod, naturligtvis nyfiken, och tittade i porten hjälp-te henne och tänkte: Det blir en bra hustru åt mig, arbetsam och enkel. 
Min far hade ju då nyligen hyrt sa-delmakareverkstad av Sjösteen, som hade de tre andra verkstäder-na i vagnfabriken. Hyrde även ett vindsrum med kök och tänkte gifta sig. Friade sedermera och fick ja av min mor, jag tror mest för att kom-

ma hemifrån, då ju mormor var så sträng. Min mor satt hela dagen på skräddarbordet och sydde till kl. 10 på kvällen och antagligen från 5 á 6 på morgonen. Hon sydde västar ex-tra till kunder, men först efter kl. 10 på kvällen. Hon hade en fästman, jag tror en snickarmästare Falk. Varför de ej kunde gifta sig vet jag ej. Kun-de ju ha sina orsaker men jag har dl. a. ännu kvar ett större mahognyskrin samt den omtalde syklumpen(att fästa vid bordet).Dessutom fick hon som lysningspresent sybordet av ma-hogny som jag ännu har kvar. Även ett foto av honom har jag haft, näs-tan svart på en sorts väv, är dock nu borta. Sedermera hade han en stor snickarfirma, Falk & Son, 84 Reger-ings-gatan, numera borta.
Mina föräldrar tror jag var relativt lyckliga i sitt äktenskap den lilla tid de fingo.

Kolossalt arbete för dem bägge, mamma sydde lika mycket till verk-staden som 2 gesäller sa pappa. Den tidens kungl vagnsklädsar voro ju mest av siden, tusentals knappar, bolsterband, madrasser mm som hörde till yrket. Även pappa sydde och de kämpade ibland. En gång blev pappa först färdig, mor blev så led-sen så hon grät och kunde ej förstå det, men pappa tröstade henne och visade att hans madrass var en tum kortare.

3.
Allt måste sys för hand och vid då-lig belysning. Jag minns hur mamma satt vid en liten gaslampa med en li-ten låga, som släcktes med en liten hatt, som hände i en kedja. Mycket sparsamma voro de även. Pappa ta-lade om att när han längtan efter ett glas öl (då gesällerna drucko) tog han 8 öre och lade i glaset, slog på vatten och drack samt hade han slantarna i portmonän, ej efter våra begrepp hy-gieniskt.

Ja, så kom ju barnen, jag 1864, Carl 1866, Edvard 1868, Adolf 1869, Os-car H 1871 och Viktor E 1873. De 

Artikeln förmedlad av Ann-Marie Freyschuss
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Vagn Finnbo 
Foto: Odd Jansson
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Väsby Kungsgård
En förfrågan kom till Vagnhistoris-
ka Sällskapet,VHS, om hjälp med 
inventering, vagnvård och studie-
cirkel av Hembygdsföreningen Väs-
by Kungsgård vilken äger området. 
Kerstin Liljegren vid Studieförbun-
det Vuxen-skolan,VS, i Sala ordnade 
ett möte. Flera intresserade med-
lemmar samlades en solig dag på en 
mycket vacker plats.

Den imponerande samlingen av vag-
nar och slädar diskuterades och fle-
ra unika föremål visades. Det fanns 
vagnar av varierande utförande, var-
dagsvagnar och finvagnar samt flera 
slädar, några helt unika. Två täckslä-
dar, varav den ena från 1700-talet i 
mycket välbevarat skick, även kläd-
seln, och med elegant mönstermål-
ning på sidan var en överraskning. 
Det fanns även en postkalesch till-
verkad av Ekengren i Södertälje från 

Thomas Ahlin och Odd Jansson
Foto: Kerstin Liljegren

ca 1840. En av tidiga av de 11 jag nu 
hittat runt om i riket. 

Diskuterades att starta en studie-
cirkel i VS regi. Grovplanering om 
innehåll arbetas fram. Vagnvård, om-
placering av föremålen för bättre till-
gänglighet, framplockning av skaklar 
mm. Tillverkning av skyltmaterial, 
forskning av lokalhistoria, vagntill-
verkning i Sala mm.

Föreläsningar om vagntyper, använd-
ningsområde mm kommer att ske 
digitalt. Undervisningsmaterial till-
handahålles av VHS. Förbruknings-
material listas för praktiskt arbete. 

Med stor entusiasm fortsätter plane-
ringen.

Odd Jansson

Täckslädar. 
Foto: Odd Jansson
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RYSKA KEJSARINNANS SLÄDE

Den här släden, en rysk kibitka, har 
en unik historia och kan utan över-
drift betecknas som en släktklenod. 
Den skänktes 1793 av ryska kejsa-
rinnan Katarina II till stamfadern 
för den grevliga grenen av adelsätten 
Klingspor, sedermera fältmarskalken 
Wilhelm Mauritz Klingspor (1744-
1814), upphöjd i grevligt stånd 1799. 

Vid Gustaf III:s död tjänstgjorde 
Klingspor vid hovet. Han var förste 
hovstallmästare 1785 - 91 och var 
dessutom konungens generaladju-
tant, ungefär motsvarande general-
stabschef. Våren 1792 ledde han 
en beskickning till Sankt Petersburg 
som då var Rysslands huvudstad för 
att meddela kejsarinnan Katarina II 

Under hösten 2020 fick De arbetande herrarna i Vallavagnarnas Vänner en förfrågan 
från grevinnan Marie Klingspor, Grönlunds Herrgård i Åsbo om att restaurera en 

1700-tals-släde. Tidigare hade de deltagit i renoveringen av en kalesch från Grönlund. 
Svaret blev positivt, en mycket försiktig restaurering vidtog och släden var färdig före 
jul. Den kommer att deponeras i Åsbo Hembygdsförenings vagnmuseum som är under 

uppförande på Grönlund.

att Gustaf III var död. De var för 
övrigt kusiner. Dessutom fanns långt 
gångna planer på att skicka en svensk-
rysk militärstyrka för att stoppa re-
volutionen i Frankrike, ett projekt 
som inställdes i och med kungens 
död. Beskickningen kom i maj 1792 
och återvände vårvintern 1793 och 
då behövdes givetvis släden.

Som överbefälhavare i Finland under 
kriget mot Ryssland 1808 – 09, ut-
pekades Klingspor av Johan Ludvig 
Runeberg i Fänrik Ståls Sägner drygt 
20 år efter kriget, som den som för-
lorade Finland. Ingenting av den kri-
tiken fanns under Klingspors samtid 
och modern forskning, bl a av Umeå-
professorn Martin Hårdstedt, har vi-

sat att den är felaktig. Tvärtom gjor-
de Klingspor både under detta krig 
och under kriget mot Ryssland 1788 
- 90 stora och framgångsrika insatser 
för att rädda vad som räddas kunde 
av såväl armén som dess förråd.

Åke Öberg

Klingspor
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Gödselkörning med Pralinen.

Soligt vårbruk på Eriksgården

Lördagen den 24 april var årets vår-
bruksdag på Eriksgården utanför 
Vimmerby , som vanligt anordnad 
av Annelie Svensson. I år blev den 
en praktikdag för Annelies kuske-
lever som fick körträning. Ingen 
publik var inbjuden men i gengäld 
filmades dagen. En hel del av vårens 
kuskutbildning har skett digitalt.

Huvudaktörer var gårdens ardenner-
hästar: A-stoet Tiffany, hennes son 
Pralinen, tidigare godkänd hingst, 
numera valack, hennes dotter Til-
ja fyraårigt diplomsto samt russet 
Mowitz. På programmet stod göd-
selkörning, harvning, sådd och vält-
ning.

Eleverna turades om att köra, arbe-
tet gick raskt undan och efter några 
timmar var potatisen satt och hav-
ren sådd och vältad.

Text: Åke Öberg 
Foto: Finn Balle Kjeldsen  
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Historiska fotografier 29
• I en serie presenterar Hans Ola Ericson historiska bilder •

Krapperup borg, 
Kullaberg Skåne

Läs mer om sociable på 

näst sista sidan!

Sociable, elegant sällskapsvagn
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Sociable, öppen sällskapsvagn med 
gamla anor, används vid högtidliga 
tillfällen. En elegant vagn för parhäs-
tar och med plats för fyra personer. 
En version byggd som Landå kallades 
Sociable landå. Krapperups välbeva-
rade Sociable är byggd av den kände 
vagntillverkaren F.C. Schultz i Kö-
penhamn cirka 1890.

I  vagnboden och spannstallet på 
Krapperup står ett tiotal kvalitets-
vagnar och ett antal slädar. Flera av 
åkdonen har den friherrliga ätten 
Gyllenstiernas vapen diskret målat 
på dörren. Vagnboden fungerar som 
en permanent utställning.

Krapperups sätesgård är känd sedan 
tidig medeltid och godset blev under 
följande århundraden ett av de störs-

ta i Skåne. Numera är Krapperup se-
dan 1967 en stiftelse  - Gyllenstier-
ska - Krapperupsstiftelsen - med 
syfte att bevara de kulturvärden som 
är förenade med det gamla fidekom-
misset, borgen med dess samlingar, 
parken och den unika godsmiljön.

Stiftelsen har sedan 1967 då Gustaf 
Gyllenstiena lade grunden till stif-
telsen haft som målsättning utöver 
vissa humanitära åtaganden att även 
generöst stödja vetenskaplig forsk-
ning.

Text och fotografier  
Hans Ola Ericson,  

Vagnhistoriska Sällskapet

Höger sida, detalj.

Interiör

Interiör

Ätten Gyllenstiernas vapen  
diskret målat på vagnsdörren

Bild från vagnboden
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De som älskar sina vagnar

Att samla på saker och ting har nog 
förekommit så långt tillbaka som 
man kan minnas. Mynt, gamla do-
kument, frimärken och mycket mer, 
och framför allt det stora området 
konst och antikviteter. Det har vi 
sett mycket av i antikrundan i TV.

Bland dem som har sin vurm för 
antikviteter finns en liten exklusiv 
grupp med intresset gamla vagnar. 
Innan tåg och bil slog igenom var 
ju häst och vagn det man hade att 
lita till om det inte var gångavstånd. 
Gästgivargårdarna var en del av gam-
la tiders trafiknät. Där kunde man 
låna både häst och vagn, om man inte 
hade egen vagn. Skjutspojkar svarade 
för att ta hästarna tillbaka till gården 
där man hade lånat dem. 

På herrgårdarna hade man för det 
mesta egna vagnar, ofta flera med oli-
ka utförande för att passa efter vart 
man skulle. Där hade man vagnsbo-
dar för dem, vilket hade fördelen 
att många blev kvar till modern tid, 
även om man knappast använde dem 
längre. Men de fanns för högtidliga 
tillfällen.

Jag kan berätta om en av dessa vän-
ner av vagnar, Jan Jansson. Jag träf-
fade honom en gång i Örebro, där 
han bodde och arbetade då. Han var 
yrkesinspektör, och jag hade mitt ar-
bete vid den centrala myndigheten 
Arbetarskyddsstyrelen.

Någon gång hade han nämnt om sitt 
intresse för gamla vagnar och att han 
hade en vagn som han hade köpt i 
nedgånget skick och lagt mycket tid 
på att renovera till toppskick.

Örebro är min hemstad, och min 
gamla mamma levde ännu där, så jag 
åkte till Örebro för att besöka henne 
ibland, Men jag skrev lite sporadiskt 
i Nerikes Allehanda då, vanligen lie 
nostalgiskt om något i gamla tider, 
Jag hade skrivit om Lauritz Vagnfa-
brik i Örebro. Kanske kunde jag skri-
va något om Janne och hans intresse 
för vagnar. Men då borde jag få se 
den också för att ta någon bild.

Jag ringde Janne en gång, jodå, han 
var intresserad och kunde visa mej 
vagnen också. Vi stämde träff och jag 
for till Örebro. Jag tog ut en semes-
terdag och hälsade på hos mamma 
och besökte honom så på eftermid-
dagen. Janne hade goda möjligheter 
att flexa lite i jobbet, så det var en 
vardag. Året var 1996.

Janne hade sin vagn inhyst vid Karl-
slund, en av de stora herrgårdarna 
förr. Örebro stad köpte den och bör-
jade bygga bostäder på en del av dess 
marker, men herrgården och ekono-
mibyggnaderna behölls, liksom park 
och omgivningar. Det var inte långt 
bort, men han berättade redan på 
vägen:   

- Det var min dotter som tipsade 
mig om en vagn, som stod utomhus 
i dåligt skick. Jag letade på ägaren 
och köpte den rätt billigt. Så plock-
ade jag sönder den helt, bytte ut allt 
som var trasigt och monterade igen, 
ett riktigt renoveringsprojekt en hel 
vinter. Jag tror att den hade kommit 
från Sundsvallstrakten, så det var 

kanske någon träpatron som hade 
den från början.

- Vi hade en invigningstur med den 
för tre år sedan med frack och cham-
pagne. Den har använts flera gånger 
i samarbete med Örebro Fältritt-
klubb, för en vagn ska inte stå och 
samla damm utan användas, gärna 
vid högtidliga tillfällen. 

Ja, Janne kunde vara stolt över sin 
vagn, jag tyckte att den glänste rik-
tigt. Det blev en positiv och bra ar-
tikel i Allehanda, och hans arbets-
kamrater höjde nog på ögonbrynen 
när de läste om honom och vagnen 
i Allehanda ett par månader senare.

Åren har gått, och vi är båda pen-
sionerade sedan länge. Jag tror att 
Janne flyttade till Stockholm sedan, 
men vi tappade kontakten. Jag hopp-
as att han lever ännu någonstans och 
kanske kan åka i sin fina vagn någon 
gång ibland. 

Arne Stråby

Foto: Arne Stråby
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Efter arbetsdagens slut lastas fångs-
ten och redskapen på kärror och man 
återvänder till gården där räkorna 
kokas. De levereras sedan som en 
delikatess till lokala butiker. En del 
säljs även till turister direkt på går-
den.

Stefan Rosell 
Källa: UNESCO Intangible  

Cultural Heritages

Fiskarhästarna i Oostduinkerke
På den belgiska Nordsjökusten utan-
för den lilla staden Oostduinkerke 
har den sista resten av ett uråldrigt 
fiske levt kvar. Ett 15-tal kvarvaran-
de fiskare för vidare en tradition som 
utsetts till ett av Unescos världsarv. 

Det som är speciellt med denna 
verksamhet är att fisket bedrivs med 
hjälp av hästar. Man fiskar sandrä-
kor som lever i sandbottnar på den 
långgrunda kusten. Man använder 
ett trålliknande redskap som dras 
utefter botten på ungefär 1,5 meters 
djup. Trålen är cirka 10 meter lång 
och öppningen hålls ut med hjälp 

av trålbord av trä. De hästar som 
används är brabanthästar (belgiskt 
kallblod). Dessa är väl lämpade för 
uppgiften med sin stora massa och 
kraftiga ryggmuskulatur.

Fisket kan bara bedrivas under låg-
vatten och man arbetar i 30-mi-
nuterspass. Efter varje sådant pass 
återvänder man till stranden, låter 
hästarna vila och vittjar trålen. Krab-
bor och småfisk sorteras bort, fångs-
ten sköljs och hälls över i korgar som 
är klövjade på hästarna. En bra dag 
kan varje ekipage få ihop uppemot 
20 kg räkor.

BLI ORDGIVARE

Bidra till att förbättra tidningens innehåll,  
vi tar gärna emot material!

Låt tidningen prägla Din och andra  
vagnentusiasters vardag, vision och situation. 
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När vi anlände till Claestorp stod 
redan portarna till vagnhallen öppen 
och man kunde skymta en släde och 
hjulen på en vagn redan från bilen.

Jan kom med raska kliv över gårds-
planen och tog emot oss på ett 
mycket trevligt sätt och hade en 
målande beskrivning om godset och 
de pågående renoveringarna av taken 
på flyglarna. Underhåll och renove-
ring av en historisk miljö som den 
på Claestorp tar aldrig slut när man 
tror att det börjar bli färdigt så är det 
alltid någon byggnad som kallar på 
uppmärksamhet.

Så raskt in i vagnhallen där ett antal 
vagnar och slädar är bevarade från 
den tid dessa var de åkdon som an-
vändes vid godset. Direkt innanför 
porten står en släde rikt dekorerad 
med av bildhuggare utfört mönster 
som sedan förgyllts och även med 
släktvapnet utskuret i ryggpartiet 
och sits klädd i gyllenläder. Denna 
släde hade anskaffats från Holland 
1693 av Adam Ludwig Lewenhaupt 
då han var Sveriges guvernör i Riga. 

En trevlig diskussion om hur even-
tuell renovering och underhåll skulle 
utföras föregick under genomgången 
av de olika objekten även så en vär-
dering ur försäkringssynpunkt.

Vid sidan av denna släde så träffar vi 
på en liten välbevarad gul kappsläde 
samt en promenadsläde.

Längs den inre långsida så kunde en 
stor och hög wagonett från Lauritz 
vagnfabrik i Linköping ses, bredvid 
den så står en Governess Cart från 
ca 1890 vilket är en gåva från her-
tigen av Breadalbane i Scotland till 
grevinnan Penelope Lewenhaupt 
och den samsas om utrymmet med 
en Tidaholmskärra med de största 
hjulen av de tre storlekar som Tida-
holms bruk levererade dessa kärror 
med och även elegant i bakkant upp-
åtsvängda skärmar i den obligatoris-
ka ek ådermålningen. 

Vänder vi sen blicken till den andra 
kortsidan så inne i hörnet står en li-
ten elegant pürschvagn med små hjul 
och avtagbar kuskbock, en diskus-
sion uppstår om vem som tillverkat 
denna  vagn runt 1870-80, den har 
många drag som liknar vagnar från 
Ekenberg så den kan kanske tillskri-
vas honom.

Därefter så ser vi en trilla och en li-
ten wurst samt en liten kalesch och 
längst ut mot nästa långsida så är en 
elegant viktoria inställd. Den är le-
vererad av Joh. Palmgren Vagn- Sa-
delmakeri i Stockholm vilket är ett 
företag som ännu finns i Stockholm 

Den första juni besökte undertecknad och Åke Öberg samt Björn Ribers Claestorp. 
Anledningen till besöket var att Jan Lewenhaupt på Claestorp kontaktat VHS då han 
behövde hjälp med att gå igenom godsets vagnar och seldon ur försäkrings-hänseende.

men i dag är det enbart läderarbete 
som gäller. Men förmodligen så är 
viktorian tillverkad av Lauritz eller 
möjligen L.V. Nylund åt Palmgren 
men på navkapslarna står det Palm-
gren.

När nu vagnar och slädar är genom-
gångna efter livliga diskussioner så 
står seldonskammaren i tur, då Jan 
inte hittat nyckeln till den samma 
så får ett visst våld tillgripas, bultsax 
fram och låset skattar åt förgängel-
sen. När nu dörren kan öppnas så 
finner vi en skatt av seldon, välsmor-
da coller och halvcoller selar hänger 
på rad och även ett antal lokselar. 
När vi vänder blicken mot kortsidan 
av kammaren så fångas vi upp av ett 
komplett spannseldon som förmodli-
gen användes till den stora wagonet-
ten från Lauritz.  Förutom alla dessa 
selar så finner vi ett antal damsadlar i 
mycket gott skick på sina sadelhäng-
are längs väggen. Ett par träns drar 
till sig uppmärksamheten och det är 
träns från kavalleriet beströdda med 
snäckor.

Efter ett par timmars trevlig sam-
varo med Jan Lewenhaupt och hans 
hustru så är det tid att säga farväl 
från VHS sida med en inbjudan att 
återkomma vid en framtida Sörm-
lands resa.

Peter Ambjörnsson

Vagnhallen på Claestorp
Vagn, Mylord. 
Foto: Hans Ola Ericson
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Namnet Kungsvägen i Bohuslän be-
tecknar den vägsträckning som från 
vikingatid och framåt gick mellan 
Kungahälla i söder till Oslo i norr. 
Kungsvägen följer i princip den s.k. 
Berghemsmoränen från i Marks 
kommun upp till Strömstad. Vägen 
skulle löpa så torrt som möjligt och 
därför gick den så nära bergskanten 
den kunde. Det var bönderna längs 
vägen som skulle svara för underhål-
let och det fanns reglerat redan sedan 
1100-talet i de norska tingslagarna. 
Från mitten av 1200-talet bestämdes 
att vägen, i hela sin sträckning, skulle 
vara minst 8 alnar bred, d.v.s. nästan 
5 meter. 

I vårt område i norra Bohuslän är tre 
sträckor av den urgamla vägen beva-
rade och hävdade. De finns vid Ho-
gar och Hessland i Lur och i Hogdal.

I söder, i Lur, vid Hogarsälven finns 
en vacker stenbro och en dryg kilo-
meter av den gamla Kungsvägen be-
varad, tack vare familjen Hogebran-
dts omsorg. I söder ansluter denna 

vårdade vägsträcka till gästgiveriet 
vid Härröd eller Skälleröd. Lite norr 
om gästgiveriet står en mäktig bau-
tasten precis i den gamla vägkanten 
och bredvid den ligger resterna av en 
annan. I traditionen sägs dessa stenar 
vara minnesmärken över fallna käm-
par. Söder ut vid, Tannam, stod det 
fram till i början av 1800-talet en rad 
med inte mindre än 15 bautastenar 
längs vägen men dessa är nu borta 
men finns avbildade på en teckning 
från 1817. Dessa stenar kallades just 
för ”Kämpastenarna”. 

Bron över Hogarsälven, Herrebro, 
finns med på många kartor från 
1600-talet och framåt för precis som 
Vättlands bro var broövergångar vik-
tiga, inte minst för militären. Her-
rebro beskrivs både av biskop Jens 
Nilssön i slutet av 1500-talet och av 
Linnés lärjunge Pehr Kalm 1742. Vid 
vet också att Karl XII red över bron 
den 27 augusti 1717 när han skulle 
visitera trupperna uppe i Strömstad.
Vid Hessland löper Kungsvägen ge-
nom den pittoreska byn som är en av 

få bevarade byar i Bohuslän. Där får 
man en tydlig bild av hur vägen knöt 
samman de olika byarna före laga 
skifte. I samband med denna stora 
jordreform i början av 1800-talet 
splittrades de flesta byarna. 

Från Dynekils camping och fram till 
Hogdals gästgiveri kan man gå på den 
mest dramatiska sträckan av Kungs-
vägen. Det bär brant uppför och 
brant nedför och det var lika svårt i 
båda riktningarna. 

Att denna vägsträcka var svårforce-
rad intygas av den venezolanskan ge-
neralen och frihetskämpen Francisco 
de Miranda som i december 1787 
färdades från Oslo till Göteborg. I 
Hogdal bytte han hästar. ”Vägen var 
mycket backig och något isbelagd, 
och plötsligt! I en brant, isig slutt-
ning, halkade hästarna - vagn och tjä-
nare, allt ramlade huller om buller. 
Min egen tjänare kysste marken och 
tackade för sin räddning medan pos-
tiljonen, fullkomligt utom sig, ide-
ligen ropade ” Min häst, min stack-

Kungsvägen i Bohuslän

Dagens karta med Kungsvägen 
inprickad mellan Dyne och Hogdal, 
parallellt med nya och gamla E6:an. 
Väl värt en promenad.

Geographisk charta öfwer Bahus-Län år 1700. 
Visar Kungsvägens sträckning förbi bl a Lur, Skee 
och Strömstad
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ars häst!” Själv hoppade jag ur och 
högg tag i bakdelen av vagnen så att 
jag kunde hålla mig upprätt och inte 
ramla omkull. Sedan uppmuntrade 
jag mitt folk att fortsätta men det 
var inte utan stora svårigheter som vi 
tog oss vidare och förbi de sista svåra 
backarna och vi var räddade.”

Det dröjde dock fram till 1920-talet 
innan man byggde om vägen så att 
den istället gick nere längs stranden. 
Denna del av gamla Rikstvåan är nu-
mera ett vackert promenadstråk. 

Karl XII:s likfärd

På den välkända tavlan av Karl XII:s 
likfärd är det just vägavsnittet i Hog-
dal som avbildas. Att man inte riktigt 
känner igen sig beror på att konstnä-
ren Cederström aldrig varit på plats 
för tavlan målades i hans ateljé i 
Paris. Dessutom låg kung Karl inte 
på en öppen bår utan i en kista som 
stod på en öppen vagn. Men den 7 
december 1718 passerade följet 
bestående av 300 soldater och 470 
hästar Hogdal. Natten mellan 8 och 
9 december övernattade likföljet i 
Tanumshede. 

Vi vet att tiotusentals soldater har 
marscherat längs Kungsvägen un-
der de närmare tusen år från vilka 
vi har skriftliga uppgifter. Att under 
ofredstid leva längs Kungsvägen var 
farligt. Soldater, både vänner och 
fiender, inkvarterades i gårdarna, 
hästar togs i beslag, livsmedel och 
boskap tvångsköptes eller stals. År 
1613, under den s.k. Brännefejden, 
mer omtalat som Kalmarkriget, här-
jade och brände svenska trupper går-
dar längs vägen från Kungahälla och 
upp till Fredrikstad. 

Kungar på Kungvägen

Som namnet antyder är det många 
kungar som färdats längs Kungsvä-
gen. Den förste vi känner till är Nor-
ges kung Sigurd Jorsalafar Magnus-
son som 1116 red vägen fram i 
sporrsträck från Kungahälla till Sarp-
sborg. Med stor sannolikhet har de 
flesta av Norges kungar färdats längs 
Kungsvägen allt från vikingatid fram 
till 1658 – därefter följda av flera 
svenska, som Karl XII, Carl XIV Jo-
han, Oscar I, Karl XV och Oscar II.
Ett mer oväntat följe bestod av den 

skotske kungen Jacob VI och den 
danska prinsessan Anna som vid jul-
tid 1589 färdades från Oslo till Bo-
hus fästning med hela sin kungliga 
uppvaktning. Varför? Borde de inte 
sitta på sina bekväma slott i Edin-
burgh respektive Köpenhamn och 
delta i överdådiga jul- och nyårsfes-
ter? Jo, normalt sett var det precis 
vad de brukade göra. Men 1589 blev 
inte som planerat. År 1589 skulle den 
15-åriga prinsessan Anna, syster till 
Christian IV, segla till Skottland för 
att gifta sig med den skotske kungen 
Jacob VI, son till Maria Stuart. Den 
5 september 1589 avseglade prinses-
san och hennes följe från Helsingör 
eskorterade av delar av den danska 
flottan. Men vädergudarna var grini-
ga. Efter att med stor möda tagit sig 
till Fläckerön söder om Kristiansand 
på norska sydspetsen tog resan slut. 
Flera försök att styra mot Skottland 
misslyckades på grund av ständiga 
västliga stormar. 

Kunglig slädfärd julen 1589

I början av november hade prinses-
san gett upp hoppet och bestämt 
sig för att landvägen återvända till 
Danmark och man seglade in till 
Oslo. Helt oväntat fick man då un-
derrättelse om att kung Jacob anlänt 
med fem skepp för att hämta sin 
brud. Det blev ett snabbt arrangerat 
bröllop med en efterföljande tid av 
festligheter som skildras i detalj av 
prinsessan Annas egen notarie. Men 
den 22:e december tog man avsked 
och hela det kungliga följet begav 
sig med slädar iväg söder ut mot Kö-
penhamn. Klockan åtta på morgonen 
stod kung Jacob upp i släden och vin-
kade och sa adjö både på skotska och 
norska till invånarna i Oslo. Färden 
gick söder ut de 30 milen från Oslo, 
genom hela Bohuslän,till Bohus fäst-
ning. Hur såg detta magnifika följe ut 
när det drog fram på Kungsvägen? Ja, 
vi vet att Jacob och Anna färdades i 
varsin släde med baldakiner av svart 
sammet, prydda med silverstjärnor 
respektive förgyllda rosor. Jacobs 
släde drogs av två kastanjebruna häs-
tar och Annas av två mörkbruna, allt 
enligt notariens dagbok.

Tre mil om dagen 

Tyvärr har vi ingen tryckt version av 
dagboken som berättar om färden ge-

Prinsessan Anna av Danmark 
färdades 1589 med släde längs hela 
Kungsvägen. Hon blev senare drott-
ning både i Skottland och i England. 
Målning Adrian Vanson.

Så här kunde det se ut när högre 
ståndspersoner åkte med släde på 
1500-talet. Målning Jörg Breu d.ä.

Genom sekler har norska och svens-
ka kungar färdats längs Kungsvä-
gen. Här vid Herrebro över Ho-
garsälven red t ex Karl XII den 27 
augusti 1717 på väg till trupperna i 
Strömstad.
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cob också till kung av England under 
namnet James I. Anna blev följakt-
ligen också drottning över England.

Kristina Bengtsson

 

Artikeln varit publicerad i Ström-
stad Historieförenings tidskrift 
Nummer 144, mars 2021. 

nom Bohuslän förrän de nådde fram 
till Bohus slott den 1 januari 1590. 
Dock vet vi att man färdades ungefär 
tre mil om dagen och att man över-
nattade i Kville prästgård och kring-
liggande gårdar den 28 december, 
och då bör man den 27 december 
ha övernattat tre mil norr om Kville 
föregående kväll. Det skulle kunna 
betyda att man tillbringat natten på 
och omkring storgårdarna Apelsäter 
och Kragenäs. Och, kanske fanns det 
redan då ett gästgiveri på Skälleröd. 

Det kungliga följet aviserades genom 
ordonanser som red i förväg för att 
ordna alla de praktiska anstalterna. 
Det innebar att lokalbefolkningen 
visste vilket ståtligt följe som var 
i antågande. Det var säkert många 

Vedermödorna som mötte trafikanter på Kungsvägen vid Hogdals backar. 
Illustration: Lennart Karlsson

som stod längs Kungsvägen i norra 
Bohuslän och beskådade det kungli-
ga paret, alla vagnar och slädar med 
den kungliga uppvaktningen beståen-
de av skotska och danska grevar och 
baroner, och den beridna eskorten. 

Ja, det är lätt att för sitt inre se detta 
magnifika och fredliga följe när man 
står vid Kungsvägen både vid Hogdals 
dramatiska backar, i den välbevarade 
byn vid Hessland eller vid den vackra 
valvbron bron över Hogarsälven. 

Epilog

Parets resa till Köpenhamn gick 
väl och så småningom kom man 
till Skottland där Anna kröntes till 
drottning. Efter drottning Elisabeth 
I av Englands död 1603 utsågs Ja-

Instagram

Följ oss på Instagram!
@vagnhistoriska
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Skjutväsendet har som tidigare i ar-
tiklar i Ekipage beskrivits, en lång 
tradition i Sverige. Den första för-
ordningen kom 1280 i Alsnö stadgar 
där man försökte stävja de besuttnas 
våldgästande hos bönderna. Alltef-
tersom tiden och århundraden gick 
byggdes skjutväsendet ut. Från det 
att budkavle gick runt till de olika 
skjutsbönderna till att man fick för-
ordningar om gästgiverier som skul-
le hålla hästar, kärror, vagnar. slä-
dar och även båtar till hands. Varje 
skjutsställe låg på 1.5-2 mils avstånd 
från varandra och en skjuts behövde 
aldrig gå mer än från ett skjutsstäl-
le till ett annat. Man reglerade även 
den högsta hastighet som ekipaget 
fick gå ca. 7 km/timmen och även 
hur tungt ett ekipage fick lastas. 
Fördelen med skjutsväsendet var 
att man kunde praktiskt taget resa 
över hela Sverige på detta sätt. Det 

tog naturligtvis en väldig tid genom 
att man kunde få vänta länge på att 
hästar tillhandahölls, särskilt om ett 
gästgiveris samtliga hästar var utnytt-
jade. Man införde därför förbuds-
sedlar (betoning på det första ledet 
i ordet) vilket innebar att man i för-
väg tingade hästar. När man kom till 
ett skutställe väntade hållkarlen och 
kusk och häst på den resande och 
byte av häst kunde ske omgående. 
För att kontrollera att allt gick rätt 
till fördes loggböcker där man skrev 
in den resandes namn, titel eller 
ställning, vilket pass han hade för att 
färdas, vart han skulle, när han kom 
och hur många hästar han nyttjade. 
Dessutom fanns en kolumn för kla-
gomål. Dessa loggböcker granskades 
av myndigheterna och böter kunde 
utdömas om avsteg hade gjorts från 
vad som skulle anses vara tillåtet.

En liten ögonblicksbild på hur skjutsväsendet  
fungerade under början av 18-hundratalet

Nedanstående episod utspelade 
sig 1826 då skjutväsendet ännu var 
det sätt man tog sig fram på. Bara 
30-40 år senare började järnvägarna 
och ångbåtarna ta över. Det är min 
morfars morfar Bengt Wolter Hessle 
bl.a. häradshövding i Marks Vedens 
och Bollebygds domsaga i Älvsborgs 
län under närmare 50 år som i sina 
memoarer ger oss en inblick i vad 
som kunde hända på en resa. 

Hans minnesanteckningar har bear-
betats av Professor Göran B Nilsson 
och utgivits i Föreningen för Västgö-
talitteraturs skriftserie

Februari 2021 
Gerhard Winroth
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Foto: Ekipaget Bengt-Eric Andersson, 
detaljbilder Lasse Hellsten

Jag börjar med det underbara. Det 
är den lilla fina Karriol ni ser på bild-
en. Den köpte jag på en nätauktion 
2018 och den kommer från Norrkö-
ping. Den är tillverkad av P.Norsengs 
vagnfabrik i Hamar Norge. Jag har 
renoverat den och fick bl.a. låta ett 
mässingsgjuteri gjuta två nya kon-
brickor till hjulen som saknades. En 
ganska vanlig brist på en patentaxel 
då okunniga människor dragit av hju-
let och brickan hamnat i gräset. Efter 
lite filande fick jag ihop det. Sen har 
jag kört många turer med den efter 
mina tre Russ. Den går fantastiskt 
mjukt och tyst trots järnringar. Det 
är som att åka en bil med hydraul-
fjädring. Karriolen är målad med li-
noljefärg i kulören engelsk röd och 
korgen är vagnsgrön och svart. Ran-
dad med ett randningshjul i en grön 
emaljfärg.

Nu till det sorgliga. Måndagen den 
19 oktober 2020 var jag som vanligt 
ute och körde Karriolen på en tur i 
skogen. Denna gång var det Lojstark 
som drog i fin trav. Efter ca 5 km 
snubblade han plötsligt till och föll 
ihop och vi åkte i diket. Detta ren-
derade till ett tvärstopp som gjorde 
att jag for framåt och slog sönder 
framstammen med mina ben och 

gjorde en kullerbytta och hamnade 
slutligen på Stark. Ena skakeln var 
av och Stark rörde sig inte. Jag lossa-
de den andra skakeln och drog bort 
Karriolen. Försökte få liv i Stark, 
men det var för sent. Han dog på ca 
3 minuter. Ingen andning, puls eller 
reflexer i ögat. Jag blev bestört och 
grät hejdlöst. Ringde en veterinär 
och vi konstaterade att förmodligen 
hade kroppspulsådern spruckit. Det 
är inte helt ovanligt, kan även hän-
da på människor. Fick sedan tag i en 
granne som kom med sin griplastar-
vagn och traktor. Lastade Stark och 
körde hem honom till mig och visade 
honom för de andra russen och be-
gravde honom i skogen där vi har till-
stånd att göra så. Där ligger två an-
dra hästar. En otrolig sorg då han var 
som en bästa vän och dessutom en av 
mina parhästar. Det kändes svårt att 
titta ut i hagen och bara se två istället 
för tre russ. De andra gnäggade i två 
dagar. Han kommer alltid att finnas i 
mitt hjärta och minne.  

Nu till det hoppfulla. Efter händel-
sen med Stark ringde jag till uppfö-
daren och den jag hade köpt Stark av. 
Hon blev så klart ledsen och bestört. 
Hon berättade dock att en av hen-
nes senare uppfödningar var till salu. 

En Lojstavalack som var fyra år och 
inkört av henne. Nu gick den bara i 
en hage och hade inte varit körd på 
två år. Han heter Lojtarzan och är 
frysmärkt som de andra som är föd-
da på Lojstahed. Försäkringen efter 
Lojstark täckte kostnaden för det 
nya undret som är brun. Han kom 
till Grymmakärret i början av no-
vember och verkar trivas. Det syns 
att han inte är kört när man jämför 
med de två andra muskulösa herrar-
na som i princip körs varje dag. Efter 
körning med lunningsbåge och sax 
några veckor blev det dags för vagn 
och släde samt även parkörning med 
Lojstaphan. Han verkar trivas och 
utvecklas bra. 

Karriolen är nu isärplockad och en 
stor 2 tums kvistfri planka i ask är nu 
införskaffad. En granne som är snick-
are har åtagit sig att göra nya skak-
lar. Det är lite klurigt då allt sitter 
ihop som en ram och kräver en viss 
snickarkompetens. Den kommer att 
bli något kortare och passar därmed 
bättre till mina russ. Förhoppnings-
vis blir det nya åkturer i sommar 
med goda slut.

Vid pennan Lasse Hellsten

med ett hoppfullt slut
En underbar och sorglig historia

26 Ekipage 2 • 21



SÄLJES

Skånsk åkvagn
Av den större modellen i lackerat trä. Den har parstång och gummerade hjul.

Den är 130 cm bred, 130 cm upp till framsätet, 265 cm lång.

Det finns dynor till den och fäste för vagnslyktor.

Pris 10.000 kr

Sara Danvind, Huddinge
Tel 0768-473820

BLI ORDGIVARE

Bidra till att förbättra tidningens innehåll,  
vi tar gärna emot material!

Låt tidningen prägla Din och andra  
vagnentusiasters vardag, vision och situation. 
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SÄLJES

Kalesch till salu
Kaleschens proveniens kortfattad:

• Inköpt från Tyskland 1894 för att transportera Kung Oscar och Drottning Sophia vid deras besök i 
Härnösand samma år. Sedan använd av ägaren, Strömnäs sågverksaktiebolag, tills bilismen tog över.

• Övergick till nuvarande ägare under 1950-talt  Använd vid Kung Carl XVI Gustafs och Drottning 
Silvias besök i Härnösand 1985. Sedan använd vid bröllop, examina o.s.v.

• I fint skick. Hjulen renoverade under 1990-talet och försedda med nya gummibanor.

• Förvaras uppallad för att undvika tryckzoner på gummit.

• Dragstång för 2 hästar.

• Uppställd 3 km söder om Sandöbron i anslutning till  gamla E4 i Kramfors kommun.

• Mått: totallängd 370 cm, bredd 165 cm, höjd 190 cm, axelavstånd 250 cm. dragstång 370 cm.

Pris: 29.000:-

Lars Bolin 
lars.b.bolin@telia.com
Telefonnummer: 0705725859
856 41 Sundsvall

Instagram

Följ oss på Instagram!
@vagnhistoriska

28 Ekipage 2 • 21



för mobilen i bilen
Monteringslösningar

• Tvådels monteringslösning du kan montera själv

• Håller din enhet inom bekvämt syn- och räckhåll

• Säkrare körning och bättre mottagning

• Tillverkad i Sverige

Hitta hållare till din mobil 

på www.brodit.se!


Se bild på baksidan!

ANNONSERA 
I EKIPAGE?

KONTAKTA:
info@vagnhistoriska.org

Sociable är inte en vanlig vagn i 
Sverige. Inte känt om någon svensk 
vagntillverkare byggt en sådan. Den-
na är bygd av välrenomerade firman 
F. C. Schultz  i Köpenhamn ca 1890. 
Vid Hans Ola Ericsons besök vid 
Krapperup fanns där också en kun-
nig VHS-medlem, namn okänt, som 
med säkerhet kunde tala om det rät-
ta namnet. Vagnen är av kaleschtyp 
såsom även mylord, parkphaeton, 
vis á-vis. Namnsättning av vagnar 
inbjuder till många och intressanta 
diskussioner. Alltid uppnås inte sam-
stämmighet.

Vagnfabrikanter benämner till synes 
snarlika åkdon på olika sätt. Vid en 
genomgång av kataloger finns be-
nämningar på giggar såsom giggkärra, 
promenadgigg, Thulingigg, ponny-
gigg, Typ N.o 1, patentgigg, Tida-
holmskärra. Norrlandsgigg,  traf-
kärra, excelsior-dogcart, vurstkärra, 
promenadkärra, hänggigg. Alla dessa 
är enaxliga. För att inte tala om vag-
nar. Där är benämningarna omfattan-
de. Även tyska, engelska och franska 
benämningar används i Sverige. Vid 
besök hos vagnsamlingar uppstår 
ofta, alltid, trevliga diskussioner om 

dessa frågor. Dessutom upptäck-
es nya detaljer och konstruktioner. 
VHS-medlemmarna lever ett beri-
kande och spännande liv. För att inte 
tala om alla personliga möten.

Sociable
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Posttidning B
Avs:

Vagnhistoriska Sällskapet

Spärringe Sunnegården

583 91 VIKINGSTAD
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