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Snart är ett exceptionellt år till ända. Mycket har hänt sedan 
pandemin började att sprida sitt virus runt världen. Vi har 
alla mer eller mindre blivit berörda av det. Många av våra 
medlemmar befinner sig i riskgruppen då medelåldern är gan-
ska hög i sällskapet. Men alla har vi fått vänja oss att ändra 
vårt beteende under året som gått, vi har fått många råd som 

att hålla distans och att undvika större folksamlingar och inte åka kollektivt så 
den sociala samvaron har blivit ganska begränsad detta år och än ser vi inte 
slutet på pandemin.

Verksamheten inom VHS har av naturliga skäl varit ganska begränsad under 
året. Årsmötesresan blev inställd och både vårens och höstens renoveringskurser 
likaså. Även de tänkta evenemangen som vagnparaden i Linköping och körningen 
på Almnäs ställdes in. Detta har naturligtvis minskat vår exponering både mot er 
medlemmar samt alla andra som är intresserade av vagnar och körkultur detta 
år. Styrelsen har genomfört fyra styrelsemöten via telefonmöten, vilket är ett bra 
sätt att mötas men man saknar naturligtvis den sociala kontakten när man inte 
kan ses fysiskt.

Några medlemmar har dock under året varit runt på ett antal platser och hjälpt 
till med vagnvård, nämnas kan Örbyhus och genomgången av deras vagnsam-
ling, Väddö Hembygdsförening och Medelpads fornminnesförening. Hos Med-
elpads fornminnesförening finns en skatt av dokumentation från vagntillverkare 
och komponenttillverkare samt mycket mer från tidsepoken runt 1900 som rör 
vagn och körkulturen. Ni läsare kommer på sikt kunna ta del av vissa pärlor i 
kommande nummer av Ekipage.

Arbetet med den nya Vagnhistorisk Handbok fortsätter men tyvärr så har det 
dragit ut på tiden på grund av olika orsaker men bokgruppen arbetar oförtrutet 
vidare och börjar se slutet på projektet och förhoppningsvis kommer boken i tryck 
under första halvan av 2021.

Planeringen för nästa års årsmötersresa pågår och den är tänkt att gå i Sörmland 
24/25 april ungefär enligt den plan som var tänkt för 2020 dock kan vissa be-
söksmål komma att bytas ut och även boendet blir förmodligen på annan plats. 
Då det ännu finns en del osäkerhet i planeringen och inte minst vad gäller pan-
demin så kommer programmet och anmälan att läggas ut på VHS hemsida och 
levereras till er medlemmar via e-post så snart detta är möjligt.

En renoveringskurs har planerats in till 9-11 april som brukligt i Forsvik se mer 
om det inne i tidningen.

För den som så önskar har vi många intressanta böcker till försäljning så passa 
på och gå in på hemsidan och botanisera och förhoppningsvis hitta några trevliga 
julklappar.

Till sist så vill jag avsluta med att jag hoppas att vi kan genomföra årsmötesresan 
då jag och jag tror flera med mig saknar den sociala fysiska kontakten med lika-
sinnade under trevliga former.

Alla inom VHS som trots omständigheterna under året hårt arbetat för Sällskapet 
och för att Ekipage har kunnat ges ut skall ha ett stort tack för sina insatser.

Med önskan om en 
God Jul och Ett Gott Nytt År

Peter Ambjörnsson

Ordföranden har ordet
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Vagnhistoriska Sällskapets renoveringskurs  
blir förhoppningsvis av i vår 2021

VÅRENS TEMA BLIR  
Målning och randning som tidigare

Ta med hela ditt ekipage eller bara en eller flera delar som tex ett hjul som du vill syssla 

med på kursen. Du kanske bara vill ha ett utlåtande om hur du ska gå vidare i hemmiljö. 

Smedjan är tillgänglig för ev denna typ av arbete. Vi kommer att prata om allt möjligt vad 

gäller renovering/restaurering i stort. Du få råd och hjälp om ditt ekipage denna helg med 

kompetenta handledare och inbjudna experter på kulturmålning. Det sociala umgänget är som 

vanligt en självklar ingrediens. Alla och allt är välkommet och vi försöker givetvis förmedla de 

råd och den kunskap vi har. Vi vill inte vara fler än 12 st. pga. av utrymmesskäl. 

OBS! Detta innebär att kursen nästan redan är fulltecknad då de som har en innestående 

kursavgift automatiskt är anmälda och kommer att få en återkoppling. Om ni ångrar er så var 

vänlig att kontakta Lasse Hellsten så ni inte tar upp en plats för någon annan. 

Vi startar som vanligt med lunch kl.1200 på fredagen och avslutar med lunch på söndagen. 

Boende kan ske på Forsviks vandrarhem. Den superbra maten serveras på ADA:s cafe på 

området. Kostnaden för kursen exklusive boende och mat är som vanligt bara 600:-. 

Självklart blir det någon form av social kulturaktivitet på lördag kväll.

Anmälan genom att betala in 600:- på VHS plusgiro 583056-7 eller bankgiro 5793-1289.  

Ange namn, adress, mailadress och telefonnummer samt om ni har några allergier. 

Maila även gärna din anmälning till Lasse Hellsten hellstenlasse@gmail.com med lite 

information om vad du ska ha med dig och ev önskningar.

Boende bokas på Forsviks vandrahems hemsida där vi har några förbokade rum. 

Ring 0505-41137 och prata med Jennica Thelander. Bokning då webbsidan kan visa att det 

inte finns rum pga av att vi förbokat, men titta gärna på hemsidan för att få en bild av 

vandrarhemmet. www.forsviksvandrarhem.se.  Ev allergier meddela Jennica.

Priset ligger på drygt 500:- per rum. Plats finns även för att ställa husbil eller husvagn

Har ni några speciella önskemål om blästring, material eller verktyg så kontakta Lasse i god tid 

innan kursen. Har du andra frågor ring eller maila, välkommen:

Lasse Hellsten 070-257 74 99 eller hellstenlasse@gmail.com 

Peter Ambjörnsson 0706-58 28 11 eller ambjornsson.peter@gmail.com

Forsvik är fortfarande platsen. 
Den 9-10-11 april 2021 är datumet.  
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Vagnar från Älgarås vagnmuseum 
i storfilmen Utvandrarna

SF Studios håller på att spela in 
filmen Utvandrarna för fullt i bl.a 
Munkedal och Alingsås. Den kom-
mer att ha premiär julen 2021 och 
även visas i USA. Karl-Oskar spelas 
av Gustav Skarsgård och Kristina av 
Lisa Carlehed. För att få bra auten-
tiska scener när Karl-Oskar kommer 
till USA hyrde filmteamet vagnar 
från Älgarås Vagnmuseum och äga-
ren Lasse Hellsten. Det blev två 
amerikanska Buggy och en planvagn. 
Den ena buggyn är en s.k Pin Seated 

Studebaker från slutet av 1800-talet 
och en raritet. Den rullar jättefint 
och är provkörd i somras efter ett 
av mina russ. Nu är hjulen i Polen 
för att få nytt gummi pålagt. Den 
andra buggyn är en Pianobox buggy 
som kommer från Larv utanför Vara. 
Den hittades under säden på ett ren-
ne (loge) och är helt intakt. I filmen 
var de förspända med Morgan häs-
tar. Planvagnen är en vad jag kallar 
en kvarnvagn. Den användes för att 
köra sädessäckar till kvarnen och få 

med sig mjölsäckar hem. Vagnen är 
byggd av E. Karlssons vagnfabrik i 
Vara och nyttjades på en gård i Eling 
också utanför Vara. Vagnen var även 
med i filmen om Astrid Lindgrens 
Unga liv som visades för några år 
sedan. Vagnen är förspänd med en 
Nordsvensk. Kul att kunna bidraga 
med lite rekvisita och bli berömd i 
USA.

Vid pennan  
Lasse Hellsten

Kallelse till årsmöte

Lördagen den 24 april 2021 
klockan 18.30

Plats meddelas senare.

Föredragningslista enligt  
Sällskapets stadgar

Instagram

Följ oss på Instagram!
@vagnhistoriska
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Wilhelmina von Hallwyl 
- samlare och museiskapare

Wilhelmina von Hallwyl (1844-
1930) som skapade nuvarande 
Hallwylska museet i Stockholm var 
dotter till den förmögne grosshand-
laren och sågverksägaren Wilhelm 
Kempe. 1865 gifte hon sig med 
schweiziske medborgaren Walther 
von Hallwyl (1839-1921). De nygif-
ta bosatte sig på säteriet Ericslund 
i Sörmland där också deras döttrar 
föddes under åren 1866-1873. Efter 
Kempes död 1883 flyttade famil-
jen till Stockholm, emedan Walther 
von Hallwyl skulle efterträda sin 
svärfar som chef för familjeföreta-
get Ljusne-Woxna Aktiebolag, med 
säte i Ljusne i Hälsingland. Famil-

jen bosatte sig först i en hyrd våning 
vid Blasieholmstorg varefter de tio 
år senare lät bygga ett eget hus vid 
Hamngatan 4, vilket kommit att be-
nämnas Hallwylska palatset. 

I årsanteckningar från 1883 skriver 
Wilhelmina von Hallwyl då arvet 
(efter fadern) kom oss till del begär-
de jag af min man att årligen få 5000 
kronor och då ansåg jag mig vara en 
riktig Krösus. Då började jag samla”.

Samlandet blev till en passion och 
från besök hos konsthandlare och 
på auktioner i Sverige och i utlandet 
fylldes hemmet vid Blasieholmstorg 

med samlingar av konstverk, möb-
ler och andra antikviteter. Samling-
arna växte och snart hade de vuxit 
ur tiorumsvåningen varför makarns 
kände ett allt större behov av ett 
eget större hus. Tomten Skrafel-
berget mindre, mitt emot Berzelii 
park, köptes 1893 och arkitekt Isak 
Gustaf Clason åtog sig att utarbeta 
ritningar. Området var då långt ifrån 
exklusivt endast bebyggt med fall-
färdiga hus och Strandvägen var inte 
heller ännu utbyggd. Byggherrens 
krav var att huset skulle vara rymligt 
och modernt, med gott om plats för 
familjens konstsamlingar. Dessutom 
skulle det i bottenvåningen finnas 

Två vagnar uppställda uppställda på gården.  
De tillverkades  hos vagnmakare Victor Nylund; 
landån år 1884 och kupén år 1890. Foto Från 
1980-talet. Hallwylska museets arkiv

4 Ekipage 4 • 20



plats för Ljusne-Woxnas huvudkon-
tor. För övrigt fick arkitekten fria 
händer vad gällde val av byggnadsstil 
och inredningar. I början av 1896 var 
huset delvis färdigt och kontoret och 
tjänstefolket kunde flytta in, men 
först 1898 var det helt klart för fa-
miljens inflytt. 

Det 2000 kvadratmeter stora huset 
ligger parallellt med Hamngatan och 
har två motställda flyglar som till-
sammans med lägre ekonomibygg-
nader bildar en inre gård. I fonden 
finns en fontän med skulptur och till 
vänster om den ett stall med plats 
för fyra hästar och till höger en vagn-
bod. Ut- och infart från gården sker 
genom ett portvalv i huvudbyggna-
dens mitt. Från gården finns också 
ingångar till köket och till de bakre 
kommunikationstrappor som leder 
till serveringsrum, diskrum, skaffe-
rier och till tjänstebostäder och som 
användes av tjänstefolket.

Herrskapet hade sin entré i port-
valvet med uppgång till familjens 
bostadsvåning. I bottenvåningen 
finns en hall, ett väntrum, s.k. mot-
tagningsrum, två större kapprum 
och två bakre arbetsrum. Första vå-
ningen, piano nobile, har en hall, tre 
salonger i fil med utsikt över Hamn-
gatan medan matsal, vardagsrum, bil-
jardrum och två museichef rum med 
samlingar av vapen och äldre porslin 
alla har utsikt över gården. Andra 
våningen har en öppen hall med in-
gångar till sängkammare och, via en 
korridor, till fyra gästrum och till 
ett badrum. På våningsplanet finns 
också ett separat WC och kammar-
jungfruns rum. Från andra våningen 
leder en trappa upp till en entresol 
där det visas samlingar av silver och 
asiatiskt porslin. Trappan leder vida-
re upp till tavelgalleriet som också är 
husets tredje våning med takfönster. 
Husets inredningar och konstnärliga 
utsmyckningar håller högsta kvalitet 

och är ritade av arkitekt Clason och 
hans medarbetare och utförda av 
samtida konstnärer, skulptörer och 
inredningssnickare.

Så småningom började makarna von 
Hallwyl fundera över vad som skulle 
komma att ske med huset och sam-
lingarna i framtiden. De tre döttrar-
na var redan utflugna och gifta. Då 
de befarade att huset och samlingar-
na kunde komma att säljas och sking-
ras vid framtida arvsskiften, började 
de skissa på ett testamente. Den för-
sta tanken var att skänka egendomen 
till Stockholms stad, men ett miss-
förstånd angående intentionen med 
gåvan gjorde att de istället valde att 
skänka allt till svenska staten med 
villkor att huset och samlingarna för 
all framtid skulle bevaras som muse-
um.

Sagt och gjort, och med förbehåll 
för donator att få bo kvar i huset till 

Det von Hallwylska ekipaget. På kuskbocken 
sannolikt Alfred Bergqvist, medan kuskbetjänten 
och övriga personer är okända. Fotot taget i Ljusne 
efter 1884. Hallwylska museet
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sin död undertecknades gåvobrevet i 
december 1920, endast ett par må-
nader innan Walther von Hallwyls 
bortgång. Wilhelmina själv bodde 
kvar till sin död 1930 och hon hann 
dessförinnan ordna med en museid-
irektion för förvaltning och adminis-
tration av det blivande museet och 
av publiceringen av den omfattande 
katalogen över samlingarna. Dess-
utom inrättade hon en stiftelse för 
framtida skötsel och underhåll av 
familjen von Hallwyls stamborg i 
Schweiz, slottet Hallwil i Seengen i 
kantonen Argau. Där lät hon också 
företa en arkeologisk undersökning 
av vallgraven med den svenske arke-
ologen Nils Lithberg i spetsen. Hon 
donerade pengar till Sveriges första 
professur i nordisk folklivsforskning 
och till en fond för gotländsk kul-
turminnesvård. Konstnären Julius 
Kronbergs ateljé på Djurgården lik-
som gården Östarp i Skåne inköptes 
och skänktes till Skansen, respektive 
Kulturen i Lund.

1938 invigdes Hallwylska museet 
av kung Gustav V. Sedan 1978 har 
museet ingått i myndigheten Liv-

rustkammaren och Skoklosters slott 
med Stiftelsen Hallwylska museet 
och nu, sedan 2018, ingår det i Sta-
tens Historiska museer.

Beslutet att skapa ett museum var 
inget hugskott eller taget av nostal-
giska skäl, tvärtom skriver Wilhel-
mina i förordet till katalogverket att 
syftet icke varit att samla särskildt 
dyrbara eller sällsynta saker. Fast-
mera har mitt syfte, alltsedan detta 
började stå klart för mig, varit att 
hopbringa ett såvidt möjligt rikhal-
tigt och mångskiftande material till 
belysning af såväl min egen samtids 
som äldre tiders kultur.

Passusen ”alltsedan detta stod klart 
för mig” talar för att beslutet san-
nolikt var påverkat av samtidens 
museivurm. 1800-talet var en tid av 
internationellt museibyggande, både 
privat och offentligt. Wilhelmina von 
Hallwyls idé om ett framtida muse-
um var inspirerat av vad hennes in-
ternationella samlarkollegor gjorde, 
men också av Artur Hazelius arbete 
med Skansen och den stöddes också 
av andra kulturpersonligheter med 

Nils Lithberg och svärsonen och 
konsthistorikern Johnny Roosval i 
spetsen.

Många internationella privata sam-
lingar förvandlades alltså vid denna 
tid till privata eller offentliga muse-
er. Hallwylska museets samtida s.k. 
systermuseer återfinns framförallt 
i utlandet såsom Frick Collection i 
New York, Isabella Stewart Gard-
ner Museum i Boston och flera an-
dra amerikanska samlingar. Wallace 
Collection och Soanes Museum i 
London, Nissim de Camondo och 
Jacquemart-Andre museet i Paris är 
exempel på de många privathem och 
samlingar vilka under 1800-talet om-
vandlades till museer. 

Wilhelmina von Hallwyl får anses 
ha lyckats med sitt museuskapande 
emedan Hallwylska museet är idag 
en viktig källa till kunskap om det 
högborgerliga samhällsskiktets lev-
nadsvanor vid sekelskiftet 1900.

Stallet, hästarna och kusken
I stallet på gården vid Hamngatan 4 
höll familjen häst från det de flytta-
de in 1898 tills de köpte automobil 
1908. De höll dock aldrig mer än två 
hästar samtidigt i detta stall och vi 
vet inte vilka slags hästar, men namn-
skyltarna talar om att de hette Max-
imilian, Hassan, Ossman och Mirza. 
De var förstås vagnshästar, även om 
de kanske motionsreds ibland, men 
inget tyder på att familjen hade rid-
hästar, i alla fall inte sedan flytten till 
Stockholm. De enda foton på famil-
jens hästar som finns i museets arkiv 
är på hästarna Jazar och Mirza, tag-
na på gården Ericslund någon gång 
efter 1866 samt ett foto av det von 
Hallwylska ekipaget, taget i Ljusne, 
tidigast efter 1884. (foto).

Familjen von Hallwyl hade givetvis 
också hästar under åren 1883-1898 
då de bodde i det s.k. Sörensenska 
huset vid Blasieholmstorg, där det 
också fanns stallplatser och vagnbo-
dar för hyresgästerna. Men de hyr-
de tidvis också stallplats på andra 
adresser. När man söker i litteratur 
och bildkällor slås man av hur otro-
ligt många hästar och stall det fak-
tiskt fanns i staden för drygt hundra 
år sedan. Det har beräknats att runt 

Viktoria
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Kusken Pettersson med stoet Mirza, vid Ericslund. Årtal och fotograf okänd. Hallwylska museet

Stallets interiör. Foto Jens Mohr. Hallwylska museet
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sekelskiftet 1900 rörde sig omkring 
7000 hästar dagligen inom stadens 
tullar. Hyrkuskföretagen, åkerierna 
och bryggerierna hade mängder av 
hästar och stora stall liksom brand-
kåren och polisväsendet. Förutom 
det kungliga Hovstallet, fanns det i 
innerstaden flera hyrstall, ridskolor 
och eleganta privatstall och på var 
och varannan bakgård fanns det häs-
tar. 

Av detta finns inget kvar i Stock-
holms innerstad förutom Hovstallet 
och det von Hallwylska stallet. Kan-
ske finns fortfarande von Rosenska, 
Sagerska (statsministerns residens) 
eller några andra tidigare privata stall 
kvar, mer eller mindre ombyggda, 
men inte tillgängliga för allmänhet-
en.

Därför kan det von Hallwylska stal-
let vid Hamngatan 4 betecknas som 
ett unikt privatstall då det bevarats 
intakt och tillgängligt för allmänhet-
en.  

Stallet är inrett med tre spiltor och 
en box, selkammare och höskulle. 
Det ritades av arkitekten Clason 
som samtidigt arbetade med det von 
Rosenska palatsets stall vid Storgatan 
58. Den fasta inredningen leverera-
des av Bolinders Mekaniska Verk-
stad, med spiltgaller av gjutjärn och 

krubbor av marmor. Elektricitet och 
vatten fanns indraget och stallgolvet 
belades med impregnerad träkubb. 
Vagnar och hästutrustning köptes 
hos välrenommerade vagn- och sa-
delmakare i staden, såsom Victor 
Nylund och Joh. Palmgren eller i va-
ruhusen Joseph Leja och MEA som 
såldes också utrustning för kör- och 
ridsport.

För skötseln av stallet och de två häs-
tarna svarade familjens kusk Alfred 
Bergqvist. Han hade arbetat åt famil-
jen sedan flytten till Stockholm. Vi 
vet inte om han genomgick någon av 
de kuskskolor som då fanns på olika 
platser i landet, eller om han lärdes 
upp av gamle kusken Pettersson vid 
Ericslund. Han hade sin bostad om 
två rum och kök ovanför vagnboden 
och hans arbete, förutom att sköta 
och motionera hästarna, var förstås 
att köra herrskapet närhelst de så 
önskade. Han kom att arbeta för fa-
miljen i åtminstone trettiofem år, så 
han bör ha trivts med sin arbetsgivare 
och sina hästar. Lönen var 70 kronor 
i månaden plus tjänstebostad. När 
familjen köpte bil 1908 och hästar-
na skänktes bort, troligen till någon 
av döttrarna som hade egna gårdar, 
blev Bergqvist tvungen att s.a.s sadla 
om och börja arbeta som chaufför. 
Detta var ingen ovanlig utveckling 
allteftersom bilarna gjorde sitt intåg 

i samhället. Det verkar ha gått bra 
fram till 1915 då bilen körde i diket 
och välte, men passagerarna undkom 
med lindriga skador. En tid därefter 
fick Bergqvist avsked med pension. 

Då Wilhelmina von Hallwyl var 
angelägen om att allt i hennes hus, 
konstsamlingar liksom vardagsfö-
remål, skulle bevaras för framtiden 
blev också stallet med dess inred-
ning, utrustning och vagnar kvar 
som museiföremål. De vagnar som 
bevarats består av en droska, en lan-
då, en kupé och en trilla. Dessutom 
finns en släde, kälkar samt en kom-
plett selkammare med selar, sadel, 
huvudlag, remtyg samt hästtäcken, 
ryktdon m.m. Även kusklivreerna 
finns bevarade och dokumenterade 
i museets katalogverk. Automobi-
len finns också kvar och den har på 
vagnarnas bekostnad fått sin plats i 
vagnboden, medan vagnarna numera 
förvaras i myndighetens vagnsmaga-
sin i Tumba. 

För den som vill läsa mer om stallet, 
vagnarna och familjens hästhållning 
finns boken Stallet och hästarna på 
Hamngatan 4 som i Hallwylska mu-
seets skriftserie utkom 2020, med 
undertecknad som författare.

Ingalill Jansson

Läs mer om Hallwylska museet 

Stallet och hästarna på Hamngatan 4. Jansson, Ingalill. 2020
Hallwylska palatset. Sumner, Anne, Jansson, Ingalill, Haapasalo, Heli. 2013.
Skogen bakom palatset. Om Wilhelm H. Kempe och familjeföretaget Ljusne-Woxna Aktiebolag.  
Jansson, Ingalill. 2008.
Hallwylska museets webbplats: hallwylskamuseet.se

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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Dåtidens skolmope
d

Jag och min kompis Charlie åkte 
våren 2017 till Per-Anders Anders-
son på gården Stora Luggevi utanför 
Örebro för att hämta en stor släde 
som Charlie köpt. Då i ett hörn stod 
en liten svart vagn med ett trasigt 
framhjul. En Dogcart för ponny. Jag 
blev kär och frågade om den var till 
salu och vips lastade vi även på den 
på flaket. Vi hittade även dynor som 
passade sådär, är inte de rätta men 
fick duga. Väl hemma så konstatera-
de jag att det var lite skavanker och 
att som sagt vänster framhjul var 
trasigt. Detta togs omhand av Ro-
land Djerf, som lagade och lade om 
hjulringen. Själv tvättade jag vagnen 
och målade alla järndetaljer. Vagnen 
är byggd för att dras av en Shett-
landsponny, så tyvärr kunde jag inte 
använda de fina originalskaklarna till 
mina russ. Jag letade i mitt skakella-
ger och hittade ett par som var lite 
längre. Nya draglinor och remmar 
till dynorna fixades av sadelmakare 
Solveig Axelsson. Själv så tillverkade 
jag nya packningar till hjulen och olja 
fylldes på. Vagnen var nu redo för 
premiärtur. 

Vagnens historia
Dogcarten kommer från Maurits-
bergs slott utanför Norrköping där 
den, enligt information jag fått, an-
vändes av unge herrn på slottet för 
att köra fram och tillbaka till skolan. 
Dvs dåtiden skolmoped. Han hade 
säkert några kompisar som fick åka 
med. Den var som sagt förspänd med 
en Shettis, det ser man på de läder-
klädda böjda original skaklarna som 
är mässingsbeslagna och otroligt fina. 
Även bössorna i navet är gjorde av 
mässing precis som andra beslag. Det 
är alltså en vagn med klass. Vagnen 
är från mitten av 1800-talet och till-
verkad av en vagntillverkare utanför 
London som heter Joslin Norwood, 
detta står på navkapslarna. En av ar-
rendatorerna på Mauritsbergs slott 
hette Schenholm. Han tog med sig 
vagnen till Arboga när han flyttade 
dit i början av 1900-talet. Sen ham-
nade den hos Per-Anders Andersson 
på Stora Luggevi och nu körs den på 
Grymmakärret i utanför Töreboda i 
vackra Västergötland.

Mauritsbergs slott
Slottet kan dateras till början av 
1500-talet och hette tidigare Björ-
sätter. Det kan nämnas att det finns 
en bokserie av Göran Redin på fem 
böcker som handlar om 1600-talet 
i dessa trakter. bl.a nämns Östgö-
ta ryttare och Björsätters slott. Bra 
böcker för den som är intresserad av 
historia. Den är en fiktion, men med 
en stor portion av verklighet.

Namnet Mauritsberg kommer från 
Ebba Grip som var gift med Svante 
Gustavsson Banér. Ebbas far het-
te Mauritz Birgersson Grip, därav 
namnet. Han var riksråd och över-
ste. Ebba Grips dotter gifte sig med 
friherre Erik Karlsson Sparre som 
lät bygga en huvudbyggnad. Sparre 
sålde sedan slottet till Claude Ro-
quette, adlad Hägerstjärna, som var 
drottning Kristinas hovskräddare. År 
1719 brändes slottet ner i samband 
med rysshärjningarna. 1722 åter-
uppbyggdes slottet av Claes Ekeblad 
d.ä., som var Claude Hägerstjärna/
Roquettes dotterson. Dottersonen 
var gift med Hedvig Mörner af Mor-
landa. Slottet stod färdigt 1725 och 
ser i princip likadant ut idag. Mellan 
1912–1918 ägdes slottet av Birger 
Mörner. Under denna tid bedrevs 
ett stort kulturliv på slottet med 
många kända gäster, däribland Ver-
ner von Heidenstam. Sedan 1990 
drivs slottet som en hotell -och kon-
ferensanläggning.

Dogcarten
Denna lilla vagnen går bra i alla gång-
arter, och låter väldigt mycket som 
de flesta dogcarts gör. Järnhjul och 
en resonanslåda i form av hundlådan 
är ingen bra kombination. Jag har 
stoppat in en madrass för att däm-
pa ljudet. Den körs regelbundet, det 
är lite av min favorit. Om ni vill åka 
med finns det filmer när denna och 
även andra gamla vagnar körs med 
mina russ. Gå in på min face book 
sida, Lars Hellsten. Skolskjutsen har 
blivit en vagn att köra utan direkta 
mål och ger glädje till både kusk och 
häst.

Vid pennan  
Lasse Hellsten
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Historiska Hjul-och Wagnmakare 
som Kungliga Hofleverantörer

•  I en serie presenterar Odd Jansson de nu kända  •

Axel Viktor Edvin Nylund
Hovvagnsfabrikör

Uppgiftslämnare Anita Vestling Medelpads Fornminnesförening (MFF). MFF har 5 st Nylundsvagnar.

Historik
Lars Viktor Nylund föddes 1834 i Nyköping, avled 21 
juni 1897 vid sin sommarstuga.

Gift med Selma Amanda Charlotta Engström f. 1849. 
(vid Säterberget)

Barn: Helfrid Charlotta Åström 16/12 1868 i Nyköping, 
Mauritz Carl Victor  14/8 1869, Anna Charlotta Vikto-
ria 29/3 1871. Axel Viktor Edvin 23/3 1878, Maria Lo-
visa 5/2 1879, Signe Margareta 22/12 1885, alla födda 
i Stockholm. 

Karolina Charlotta Henriksson f.1849 Hovmantorp, 
piga

Folkräkning 1910
Edvin Viktor Axel f. 23/03 1878, hovvagnfabrikör(från 
1897). 1900 står han som ensamstående.

Gift med Elsa Ulrika, f 1883

Anna Kristina Nilsson f 1879, tjänare

Företaget startade 1867 av Lars Viktor Nylund som var 
sadelmakaremästare och hette då Nylunds Vagnfabrik, 
Selma stod som innehavare ett tag, 1897 ?. Därefter 
tog Edvin över. Enligt Stockholmskällans adresskalen-
der 1915 fanns både Nylunds,E., Hofvagnfabarik samt 
Axel.W Pettersson, Vagnmakare på Beridarbansgatan 
18 C. 1916 finns Nylunds. E., på adressen Stureplan 
13 C.Pettersson finns på Beridargatan 18 C. 1917 finns 
bara vagnmakare Axel W. Pettersson kvar. Han finns 
kvar på en film 1939. 

Selma äger fastigheten på Beridarbansgatan men 1926 
flyttar hon till Birger Jarlsgatan 99 A.

Edvin Nylund saknas i alla handlingar efter 1916. En 
herr E Nylund annonserar 1916 om begagnade vagnar 
till salu. Kan det vara Edvin?

En intressant film från Beridargatan 18
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/32953 

Ett flertal annonser funna i DN mellan 1897 och 1916. 
Dock endast med försäljningsuppdrag av inlämnade be-
gagnade vagnar. Samt några egna. Inga kataloger eller 
reklamblad funna.

1897  Nylunds Hof-Vagnfabrik
1900  E.Nylunds Vagnfabrik
1900  Nylunds vagnfabrik
1910  L.V. Vagnfabrik
1914 Nylunds Vagn-& Automobil-Karrosserifabrik
1914 Nylunds Vagn-& Automobil-Karrosserifabrik 

upphör
1914-1915 AB Stockholms Vagn- och karosserifabrik. 

Några hantverkare fortsatte med ny firma.

Troligen användes gamla navkapslar trots att L.V. Nylund 
avlidit.
Endast hittat några märkt E. Nylund.
Alla lyktor märkta L.V. Nylund, en del märkta Import, 
någon för eldrift.
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Kupé MFF Edvin Nylund

Mylord Örbyhus slott
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Hovstallets vagnar
Uppgiftslämnare Inger Petersson

Beteckning: Droska Nr 33,  Inköpt 1910 för 2200 kr
Benämning: Kung Gustaf V:s Victoria  
Tillverkare: L.V. Nylund (troligen E.Nylund)
Tillverkningsland: Stockholm, Sverige  
Tillverkningsår: 1910  

Beteckning: Kalesch Nr 2,  Inköpt 1908
Benämning: Paradkalesch  
Tillverkare: E. Nylunds Vagnfabrik  
Tillverkningsland: Stockholm, Sverige  
Tillverkningsår: Ca 1900

Beteckning: Kalesch Nr 3 
Benämning: Paradkalesch  
Tillverkare: Nylunds Vagnfabrik  
Tillverkningsland: Stockholm, Sverige  
Tillverkningsår: Ca 1900

12 Ekipage 4 • 20



Uppgiftslämnare Peter Ambjörnsson (nedan)

Ulf Carlsson, MFF (nedan)

Familjen Edvin Nylund på sommarvistelse
Bild från Sten Björkman Vagnhistoriska Museet

Se större bild på sista sidan!

Bild från boken Hovstallet 1894-1994
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Historiska fotografier 27
• I en serie presenterar Hans Ola Ericson historiska bilder •

I början av 1800-talet köptes Elghammar av Curt von Stedink, som 
var ambassadör i St Petersburg. 1875 övergick godset genom gifter-
mål till släkten d´Otrante. 

Nuvarande ägare av Elghammar är hertig Charles-Louis d´Otrante. 
Tidigare ägare var hertiginnan Christina d´Otrante. Hennes svärfar 
hertig Charles d´Otrante var legendarisk hovstallmästare 1929-1950.

Nämnas bör att det i Elghammars vagnbod finns ett stort antal förnä-
ma åkdon.

Elghammar
På spaning i en anrik vagnsbod

Jaktbreak, ca 1910 Promenadsläde med rävskinn

Elghammar

Huvudbonad för livförridare. Lik-
nande huvudbonad användes ibland 
av spannryttare vid hovstallet vid à 
la d´ Aumontanspänning
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Barnekipage, häst och gig på hjul

Livreskåpen i vagnboden. Elghammar har den förnämsta samlingen i Södermanland.
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EGYPTISKA HJUL DEL 1

1922 upptäcktes farao Tutankha-
mons grav i Konungarnas Dal i Egyp-
ten. Tutankhamon avled 1323 f. Kr. 
endast 18 år gammal. Utforskningen 
av graven pågick till 1928 och totalt 
påträffades över 5 000 föremål. Gra-
ven består av flera rum som man når 
genom att stiga ner för en lång trap-
pa. Man kommer först till ett förrum 
med ett mindre annex, innanför för-
rummet ligger själva gravkammaren 
med sarkofagen och innanför denna 
en skattkammare. 

Bland föremålen påträffades sex vag-
nar, alla av den typ som på engelska 
kallas ”chariot”. På svenska brukar de 
benämnas stridsvagn eller triumfva-
gn. Det som avses är en mycket lätt 
tvåhjulig vagn av enkel konstruktion. 
I princip är det en plattform som vi-
lar direkt på hjulaxeln som kusken 
står på när han kör vagnen. Framtill 
och på sidorna finns ett midjehögt 
räcke eller skärmar, ofta av flätverk. 

De vagnar som påträffades i graven 
var alla mer eller mindre isärmonte-
rade och delarna låg staplade i ganska 
oordnade högar.  

Fyra vagnar fanns i förrummet och 
två i skattkammaren. Vagnarna var 
av två typer; en typ som var rikt 
dekorerad med utsmyckningar och 
förgyllningar och en typ som var 
betydligt enklare och robustare. De 
förstnämnda var antagligen avsed-
da för ceremoniellt bruk medan de 
senare förefaller vara bruksvagnar, 
troligtvis avsedda för jakt. Det uni-
ka med dessa vagnar är dels deras 
mycket välbevarade skick (en av 
vagnarna föreföll vara helt oanvänd), 
dels den ovanliga konstruktionen av 
hjulen som man nu för första gången 
kunde detaljstudera.

Egyptierna verkar ha haft en väl ut-
vecklad teknik för att arbeta med 
böjträ. Vagnarna är helt utförda i 
trä böjt i ganska avancerade former. 
Delarna hålls samman med råläder-
surrningar. Råläder (ogarvat skinn) 
har den egenskapen att det i vått till-
stånd är mycket flexibelt och även 
”klistrigt” så att det fäster lätt på 
underlaget. När det torkar krymper 
det och blir hårt och kan på så vis 
dra samman delarna och bilda starka 
förband.

Även hjulen är tillverkade i böjträ-
teknik. För att undersöka vilka egen-
skaper ett sådant hjul får har jag till-
verkat ett hjul med dessa metoder.

Man börjar med att basa och böja 
två halvcirkelformade delar till lö-
tarna. Lötskarvarna utförs som en 
slät snedlask. Ekerämnena består av 
sex delar som är böjda i 60 graders 
vinkel.

Ekerämnena limmas sedan samman.

I centrum sätts en förstärkning in.

Ekrarna formas till en oval form och 
ekertappar skärs ut. I lötarna borras 
hål för ekertapparna och det hela 
sätts samman.

Lötskarvarna hålls samman med en 
rålädersurrning.
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Ett relativt långt nav, konformat i 
båda ändar, trängs fast i centrum.

Navet och ekrarna binds sedan ihop 
med en surrning av svintarmar. Svin-
tarm har precis samma egenskaper 
som råläder men är mycket tunnare.

Hjulbanan förses med slitskydd av 
råläder. På paradvagnarna var hjulen 
sedan belagda med gesso (en bland-
ning av krita och lim) och därefter 
helt eller delvis förgyllda. På en av 
vagnarna var t o m hjulbanorna för-
gyllda.

Jaktvagnarna hade dessutom en ytt-
re hjulring av trä bestående av fyra 
delar. Den är fastsatt dels med rålä-
dersurrningar vid lötskarvarna, dels 
med surrningar av koppartråd. Dessa 
är utformade så att de dels drar ihop 
delarna, dels fäster hjulringen vid lö-
tarna. Även dessa hjul har en slitbana 
av råläder. Navet är fodrat med läder 
och smort med djurfett.

Vad är då resultatet av detta expe-
riment? Ja, man kan konstatera att 
detta verkar vara ett fullt funktions-
dugligt hjul. Det känns stadigt och 
har en bra studs med ren klang. En 
förutsättning är dock att det inte ut-
sätts för några tyngre laster. Varken 
råläderdäcket eller hjulringen av trä 
förmår att hålla emot större vertika-
la krafter utan den eker som pekar 
nedåt kommer att tryckas in i löten 
och den som pekar uppåt att dras 
ut. På sikt leder det till att ekrarna 
börjar glappa. På dessa extremt lätta 
fordon verkar hjulen dock vara väl 
lämpade. De tyngre lassen kommer 
under ytterligare några hundra år att 
vara hänvisade till skivhjul av olika 
slag. 

En annan sak man kan fundera kring 
när det gäller dessa hjul är hur de 
skulle fungera i ett fuktigare klimat 
än Egyptens öknar. Rålädersurrning-
arna tål inte särskilt mycket fukt 
innan de börjar mjukna igen. En an-
tydan om detta problem kan finnas i 
Bibeln. I berättelsen om israeliternas 
uttåg ur Egypten (Andra Mosebok) 
beskrivs hur farao med sin här för-

följer de flyende israeliterna.”Farao 
lät spänna för sina vagnar och tog 
sitt folk med sig. Han tog sex hundra 
utvalda vagnar, och alla vagnar som 
eljest funnos i Egypten, och kämpar 
på dem alla.”

När man kom till Röda Havet fick 
hären problem; ”Herren lät hjulen 
falla från deras vagnar, så att det 
blev dem svårt att komma framåt.” 
Var detta uteslu-
tande Herrens verk 
eller bidrog de fuk-
tiga träskmarkerna 
vid Röda Havet till 
att hjulen föll sön-
der?

Stefan Rosell

Källor:
M.A. Littauer/J.H. Crouwel: Chari-
ots and Related Equipment from the 
Tomb of Tut´ankhamun
P.Raulwing: Equids and Wheeled Ve-
hicles in the Ancient World
Bild från gravkammaren: Harry Bur-
ton, Griffith Institute

17Ekipage 4 • 20



JOHAN FREDRIK SCHRÖDTER

Till Medelpads Fornminnesförening (MFF) har ett barnbarn, Hans 
Schrödter lämnat in en mängd dokument från fabriken. VHS är 
inbjudna att ta del av dem.

Vid besök har jag fotograferat en del, ca 200 st, bl.a. flera kataloger.

Dessa skall jag bearbeta för att senare kunna presentera i Ekipage. 
Flera av dessa kataloger är nya för VHS.

En auktionskatalog från hyrverksfirman Gustaf Joulin, Stockholm 
presenteras i sammandrag i nr 4 2020 av Ekipage, visandes inventa-
rier i en större firma. Ur ”Hästskjuts” av Ingmar Edvardsson har jag 
hämtat några beskrivningar av objekten samt en annons ur DN 1906.

Odd Jansson

Ett utdrag ur ”Hästskjuts” av Ingmar Edvardsson om hyrverksfirman Gustaf Joulins auktion 1916.

• 18 täckvagnar (kupéer för fyra personer) i olika 
mörka färger med gummihjul och eleganta lyktor. 
De blå vagnarna var invändigt klädda med blått 
siden och de bruna med brunt eller rött siden. De 
flesta vagnarna var tillverkade av C. F. Schulz i Kö-
penhamn. Kup+eer avsedda för två personer, med 
gummihjul och vakra lyktor, fanns ocj´kså till salu. 
Liksom en täckvagn med stålringade hjul, förmodli-
gen avsedd för landsvägkörning.

• Tre viktorioer, blnad annat en mycket elegant blå, 
klädd med blått skinn och försedd med gumm-
ihjul, tillverkad av välkända Stockholmsfirman Ad. 
Freyschyss. Dessutom en brun droska, på gumm-
ihjul, med brun skinnklädsel. Avsedd för parhästar. 
Tillverkare V. Nylund, Stockholm.

• Två likvagnar >i elegant stil<. En sats (8 stycken) 
likvagnsplymer av buffeltagel, fyra likbärarlister, 
klädda med svart kläde samt en sats likvagnsgardi-
ner.

• Fyra grönmålade bänkar till rustvagn, slädnät, 
selar, tömmar, grimmor, piskhölster, foderpåsar, 
rid-sadlar, kaminer, vagnsvärmare, hängmatta för 
stallet med block och talja, veterinärutensilier, 
kuskmössor och kuskkragar av getbjörn, ljusblå 
kuskrockar för sommarbruk, kuskrockar av doffel 
för vinterbehov, silkesknappar, silkeskordong (röd 
och grå), rosetter av silke med mera.

Hyrkuskverk i Stockholm 

till salu. 

Den under firma Gustaf Joulin 

sedan år 1845 i Stockholm bedrifna 

hyrkuskrörelsen med i alla 

förstklassig  attiralj och en utsökt 

kundkrets öfverlåtes till en solid 

köpare eller konsortium, så snart 

antaglig uppgörelse kommit till stånd. 

Underhandling endast direkt emellan 

spekulant och ägaren.

Annons i DN 1906
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Schäs slutet av 1700-talet. Familjeomnibus från Ållonö 1905.
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Glaslandå ca 1870, tillverkare P Nielsen Köpenhamn, 
har tillhört konsul Johan Hjort, Malmö. I denna vagn 
åkte kung Karl XV från hamnen till residenset där han 
avled 18 september 1872.

Leopold framför jaktvagnen

Smålands husarer paradera genom Tranås. Standarförare är Leopold Creutz på skäcken Assis
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Leopold på Anglesia Strömsholm 1961

Leopold kör hästen Twist för en Ralli car från Örebro Vagnfabrik som 
tillhört ”travar- baronen” Herman Wrangel Säby fideikomiss, Aspö. 
Medhjälpare är Sebastian Bergkvist

Från vänster, kammarjunkare Henrik 
Stierngranath, friherre Axel Herme-
lin, 92 år, friherre Edvard Hermelin.

Friherre Josef Hermelin
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Gripenberg, obs inhägnaden.

Författarens Nsv diplomsto Haj-li 19516, här 22 år framför Lindqvist gigg från 1906.
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Dormeuse, Sovarevagnen från Rehnstad. "Farfars humör blev alltid utmärkt lätt närag-
nens läderlukt gjorde sig förnimbar."

Dormeuse interiör
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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!

Hvis nogen er interesseret, kan de 
købe den for 250. D KR plus porto.

Det er ikke et museum, det er min 
egen private samling, men alle er 
velkomne og se dem, men jeg skal 
kontaktes først.

Venlig hilsen 
Frede. Svendsen
mail: fredesvendsen@mail.dk
tlf: 45 57526282

Boken innehåller bilder på vagnar och slädar samt en mängd vackra 
föremål, t.ex. lyktor, slädklockor, bjällror, resetoalett, jordemorstol, 
damhattar, Bowlerhattar käpp- och paraplysamling mm mm. 
Omfattar 49 sidor med enastående bilder.

ANNONSERA 

I EKIPAGE?

KONTAKTA:
info@vagnhistoriska.org
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Vagnhistoriska Sällskapet

Spärringe Sunnegården
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