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Mitten av februari och vintern har nu även kommit till Väster-
götland med snö och kyla.

Vi har lämnat ett mycket ovanligt år bakom oss med den fort-
farande pågående pandemin och hur det kommer att utveckla 
sig framöver vet ingen än. Det är bara att hoppas på att vacci-
nationerna kommer igång i stor skala så att vi på sikt förhopp-

ningsvis så sakteliga kan återgå till det normala.

Vi har tyvärr fått ställa in den populära renoveringskursen i vår men planerar för 
att en kurs skall kunna hålla i höst som brukligt i Forsvik.

Årsmötesresan i april måste vi tyvärr ställa in även i år men årsmötet kommer att 
genomföras digitalt och ni som önskar deltaga på mötet skall anmäla er i förväg. 
Hur mötet går till och hur ni anmäler er kan ni läsa mer om inne i tidningen.

Om smittläget och FHMs rekommendationer tillåter så planerar vi att genomföra 
årets resa som en höstresa, om resan blir av så kommer den att hållas i Sörm-
land. Förhoppningsvis kan positiv information om denna läsas i nästa nummer 
av Ekipage.

Om den trevliga sommarträffen i juli kan genomföras vet vi inte än, det är det-
samma vad gäller körningen på Almnäs i augusti och besöket hos Göran Peterson 
och hans vagnmuseum.

Information om vad som händer med dessa evenemang kommer att läggas ut på 
hemsidan senare under året.

Under tiden så är det ett bra tillfälle att kanske ge sig ut på en skön slädtur nu 
när det finns tillgång till snö i så gott som hela landet. Jag vet att flera redan har 
varit ute och njutet av ett slädparti.

 Det kanske är tid att ta sig an lite vagnvård så att vagnarna är redo för att tas ut 
i den härliga vår som snart står för dörren. Det finna alltid något att göra, smörja 
hjulnav, tvätta vagnskorgar rengöra dynor mm.

Ni som har någon intressant historia om körning, ekipage eller personligheter 
inom ekipage och hästkulturen kanske har möjligheten att dela med er om detta 
i Ekipage. Tag gärna kontakt med undertecknad eller Odd Jansson så skall vi se 
till att det kan publiceras i tidningen. Har ni även gamla bilder så skicka gärna 
in dessa också.

Hoppas att vi ses på det digitala årsmötet.

Till dess ta hand om er och håll ut.

Peter Ambjörnsson

Ordföranden har ordet
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Inbjudan till 

Vagnhistoriska Sällskapets årsmöte  

lördag 24 april kl 16.00.

Årsmötet kommer att avhållas digitalt via 
Teams.

För att deltaga på mötet måste föranmä-
lan ske via e-post eller telefon, anmälan 
senast måndag 19 april.

E-post till g.carlsson@gmail.com

Telefon 070–5358729

För att kunna deltaga i årsmötet måste vi 
få din/er e-postadress för att skicka ut en 
länk till det digitala mötet!!

Det kommer också att finnas ett telefon-
nummer för att ansluta via vanlig telefon i 
de mail som kommer att gå ut. Där finns 
en möteskod man slår in efter att man 
kommit fram för att koppla in sig till mö-
tet. 

Vi kommer att skicka ut länken i ett se-
parat mail.

• Om man har en dator med Windows 
så öppna länken i webbläsaren (helst 
Google Chrome).

• Om man använder Mac så skriv det 
i anmälan så skickar vi ut en instruk-
tion separat. Den inbyggda webbläsa-
ren Safari klarar inte att öppna län-
ken, gör då så att ladda ned Google 
Chrome genom att öppna safari och 
följ instruktionerna i det separata do-
kumentet. 

STÄLLA FRÅGA ELLER BEGÄRA ORDET
• Använd ”räck-upp-handen-funktionen” så får du 

tillfälle att ställa frågor när tillfälle ges.
• Ordförande kommer att ha frågestunder under mö-

tets gång eller i slutet av mötet.

RÖSTNING
• Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, 

vilket innebär att mötesordförande tydligt kommer 
att deklarera att det är dags för röstning.

• Istället för den sedvanliga ”JA – Nej frågan” kom-
mer ordförande fråga om ”någon är emot?

• Du bifaller genom att vara tyst.
• Du som är emot ”klickar” på att räcka upp handen, 

eller vill yttra dig, skriver något i chatten.
• Vid en eventuell votering eller om vi ska genomfö-

ra en sluten röstning kommer vi att använda oss av 
röstningsfunktionen i Teams.

CHATT
• Använd chatten endast för att ställa frågor. 
• Det är inte en social chatt vi kommer att ansvara för 

chatten under mötet. 
• Han kommunicerar vidare till ordförande och tek-

niker.
• För att kommunicera om fel i tekniken kan du också 

använda denna funktion.

INSPELNING
• Mötet kommer att spelas in som underlag till se-

kreterare.

ATT TÄNKA PÅ UNDER MÖTET
• Jag vill begära ordet: Skriv ditt namn i chatten, du 

kommer då att hamna i en talarlista.
• Jag har en ordningsfråga: Skriv ordningsfråga i chat-

ten. Vid ordningsfråga har du förtur i talarlistan.
• Jag vill rösta för: Tystnad.
• Jag vill rösta emot: Skriv ditt namn i chatten.
• Lägga förslag/nominera: Skriv ditt namn i chatten 

för att få ordet.
• Jag vill begära votering eller en sluten omröstning: 

Skriv i chatten att du vill göra det.
• Jag behöver tekniskt support: ring Gunnar Carlsson 

070–5358729 alt mejla på g.carlsson@gmail.com 
eller Sandra Liljegren 070-2802613 så ringer vi upp.

Varmt välkommen till  
ett historiskt årsmöte!
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Gamla minnen dyker upp.

Stor postdiligens

Under 1972, i samband med stor rymdutställning 
i Rättvik, fick jag förmånen köra reklam med ”Pos-
tens” vagn. Kusken vid tillfället var Barbro Nilsson 
med sina fjordingar som vid tillfället deltog i en kör-
kurs vid Brudviksgården med sina fjordingar.

Vagnen är byggd av Aftonbladet och är en kopia av 
en postdiligens från D J Ekenbergs vagnfabik i Sö-
dertälje.

Odd Jansson

Vid städning av gammalt familjearkiv dök 
detta vykort upp med vagnhistoriskt och 
transporthistoriskt tema. På baksidestexten 
framgår att det var ett jubileumskort, 125 år sedan 
postdiligensen mellan Stockholm-Ystad upprättades.

Tänkte det kunde vara ett trevligt kuriosum i 
tidningen. Kanske minns någon läsare detta  
jubileum 1955?

Vänlig hälsning,
Jan-Olof Smedberg, medlem.
Hanstavik, Södertälje

Odling och näringsflit

Ännu ett Ekipage dök upp ur gömmorna där 
det legat precis 110 år, råoljemotorn , ett sånt 
härligt namn, lär väl vara en tändkula dito, Bil-
lig brännolja känns som det borde platsa i strä-
van att framställa förnybart motorbränsle som 
ersätter fossilberoendet. Våra hästar liksom 
annonsens i Lantmannabladet drivs fossilfritt 
men oj vad dom åker omkring med fossildriv-
na bilar till träning och tävling, för att inte tala 
om topphästarna som flyger runt hela vårt klot 
utan att som Pegasus vara bevingade.

Underrubriken i bifogade Lantmannablad, Da-
gens bilaga för odling och näringsflit, speglar 
den tidens syn på modernäringen som tyvärr 
saknas i vårt nuvarande överflödssamhälle.
 

Hästägaren som grävt i gömmorna heter  
Gunnar Gullander
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Fotograf: Helle RafnFotograf: Claus Munk
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Roger Rafns sista resa
Söndag morgon den 6 september tvingades Ro-
ger Rafn för sista gången släppa tömmarna, fa-
miljen, hästvärlden och det lokala föreningslivet 
på Läsö hade mist en person som med sitt lug-
na eftertänksamma sätt och utan stora åthävor 
satte markanta hjulspår i livet. Han kunde med 
sitt lugna vänliga och kärleksfulla sätt alltid över-
bevisa även de mest envisa hästarna att det var 
bäst för dem att stå stilla medan han selade dem. 
Dessvärre var cancern inte lika lätt att tämja.

Roger hann nästan fylla åttiofem år och enligt ho-
nom själv hade han haft ett rikt liv där han inte 
saknat något som helst. 

Roger var endast sex år gammal när hans intresse 
för hästar vaknade ett intresse som genomsyrat 
hela hans liv. Först var det en kort period med ol-
denborgare, men efter det var det fjordhästarna 
som han föredrog: ”Gott temperament, läraktiga 
och samarbetsvilliga, och då de inte är så stora, 
äter de heller inte upp hela skördeavkastningen” 
Detta sade Roger för några år sedan.

Roger har bara lämnat Läsö ett fåtal gånger, men 
han var borta en längre tid när han gjorde sin 
värnplikt hos gardehusarerna i Nästved. Det var 
en tid som han mindes med glädje, och vid ett 
senare besök där, demonstrerade han en av sina 
styrkor nämligen ett kom ihåg utan like, när det 
gällde hästar. På Läsö var han berömd för att han 
på gamla foto med hästekipage kunde tala om 
vilka personerna på bilderna var, bara genom att 
han kände igen de olika hästarna. 

Rogers bisättning var mycket vacker och högtid-
lig, kistan hämtades i hemmet i Byrum av Ivan 
Baks likvagn, vid tömmarna satt Rogers gode vän 
sedan fyrtio år, Allan Ström med Ivan Bak vid 
sidan om. Ekipaget följdes av vänner som ville 
hedra Rogers minne, de bildade en flera hundra 
meter lång kortege genom huvudgatan till kyrkan 
i Byrum.

Vi minns Roger med värme 
Allan Strøm Petersen

Fotograf: Allan Ström
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Udda slädar 
- en liten slädkavalkad med russdragare

Det blev snö till slut. Slädar släpa-
des ut från Älgarås vagnmuseet och 
spändes för. De glada Russdragarna 
är Lojstabil, Lojstaphan och min nya 
pojke Lojstarzan. Han kom till mig 
efter förlusten av Lojstark, som dog 
mellan skaklarna i full trav i en norsk 
Karriol. Förmodligen av en kropp-
spulsåderbristning, en stor förlust 
av min ena parhäst. Här är en liten 
slädkavalkad med några unika gamla 
slädar. 

Trollhoppor används för person-
transport och var ett enkelt fordon 
att ta sig t.ex. till och från kyrkan på 
söndagen. Sedan utvecklades troll-
hoppan att bli en kappsläde där gum-
man satt i sätet och gubben på den 
s.k ”hundsvotten” i bak. Efter hög-
mässan blev det kappkörning hem, 
därav namnet. Sedan utvecklades 
denna typ av släde till att köra täv-
lingar på isen och är i dag föregånga-
ren till travsulkyn. Den bruna kapp-
släden är från Jämtland och byggd 
med handverktyg s.k ”sameslöjd”. 

Den svarta lilla släden är från Skål-
sjön i Hälsingland och användes av en 
inspektor, som åkte runt bland går-
darna. I botten finns ett inbränt årtal 
1806. Häststötting är en stor spark 
för häst. De s.k fimmelstängerna 
ska egentligen vara av bambu för att 
kunna böjas lite i svängar. Ekipaget 
kräver en stor svängradie då medarna 
är långa. Dessa fimmelstänger är till 
en kappsläde, så det gäller att ta det 
lugnt i skarpa svängar. Att köra den 
i trav känns som att åka snowboard.

Trollhoppa modell mindre från slutet av 1800-talet. Dras av Lojstarzan.

Trollhoppa modell större från tidigt 1800-tal. Dras av Lojstaphan Kappsläde från tidigt 1900-tal. Dras av Lojstabil.
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Häststötting från slutet av 1800-talet. Dras av Lojstaphan.

Gammal släde från 1806. Dras av Lojstarzan.

Kappsläde ”sameslöjd” från början av 1900-talet. Dras av Lojstabil
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Historiska Hjul-och Wagnmakare 
som Kungliga Hofleverantörer

•  I en serie presenterar Odd Jansson de nu kända  •

Adolf K Freyschuss
Hovvagnsfabrikör

Fader: Adolf Freyschuss f.16/6 1833, avliden 8/8 1895.
(änkling, hjärnblödning. Adress Smålandsgatan 28).  
Gesällbok 1852.

Gift med Matilda Lindholm, giftermål 1863.

Barn: Terese f 1864, Carl J f 1866, Edvard P f 1868, 
Adolf K f 1869. Oscar 1871, levde 2 mån  och Victor 
1873, levde 2 veckor.

(Pigan Ida Hansell fick sonen Axel med Adolf senior.)

Hyrde sadelmakarverkstad av B. F. Sjösteen på Små-
landsgatan 28. 1862 fick han burskap i sadelmakareyr-
ket. 1876 dog Sjösteen och Freyschuss övertog firman. 
Firman fick namnet Adolf Freyschuss & Co, (Kunglig 
hofvagnfabrik) ?. (Kan vara Sjösteen som avses). Adolf 
senior är sadelmakaremäster och senare vagnfabrikör.

Sönerna arbetade hela livet i företaget, Carl J som sa-
delmakare, Edvard P som smed och Adolf K junior som 
vagnmakare (träarbetet).

Adolf senior dog 1895 och sönerna drev fabriken vidare. 
1896, 1897 var sönerna vagnmakare. 1898 blev Adolf 
K Hofvagnfabrikör. 1910 ombildades firman till ak-
tiebolag och flyttade till Sveavägen 108, för att 1915 
flytta till Sveavägen 126. Företaget tillverkade ett 60-tal 
karosser per år samt ett betydande antal reparationer 
och upprust-ningar. Ett 30-tal arbetade i företaget. Man 
började tillverka karosser till personbilar, lastbilar och 
bussar. 

Vid lågkonjukturen 1933 lades företaget ner.

Adolf K Fryschuss byggde ”Sjuglasvagnen” 1897 på ett 
äldre underrede. Verkmästare var Johan Elof Lagergren, 
från 1897. 1940 genomgick vagnen en helrenovering vid 
Gustav Nordbergs Vagnfabrik AB.

Fundering
A. Freyschuss på navkapslarna på några vagnar avser 
Adolf senior och AD Freyschuss avser sönerna.

Lite kuriosa
Volvos första personbilskaross byggdes i en serie om 10 
av välkända AB Adolf Freyschuss Vagnfabrik i Stock-
holm 1926. Vagnfabriken var inrymd i Hovvagns-fabri-
kör B.F.Sjösteens f.d. lokaler på Smålandsgatan 28 A i 
Stockholm. En av karosserna blev färdig på Jakobdagen. 
Den första serietillverkade bilen ÖV 4,1927, fick smek-
namnet Jakob.

Se även artikel i Ekipage nr 2 2001 om Freyschuss samt 
artikel Ekipage nr 3 2018 om Johan Elof Lagergren.

Lärotiden var oerhört hård och krävande. En ung och villig 

lärpojke utnyttjades av mäster och hans familj på många 

sätt den tiden. Det blev fyra långa svåra år. Hemlängtan 

brann dessutom i det unga blodet. Varje jul gick Elof 

den sex mil långa vägen Ronneby-Älmeboda. Trött av 

vägen, ofta med förfrusna öron och en hungrig mage 

kom han hem. Men vad gjorde det? Hemma! Det var 

ankargrun den som lockade och drog, varhelst i världen 

men befann sig. Hemma var urkällan till en redlig vandel 

och en djup religiositet, fostrad i kyrkans fasta ordning 

som han blev trogen hela livet. I hemmet var mor. Där 

var värme och trygghet. Far stod tidigt upp om söndagen 

och gjorde sig redo att gå den långa vägen till Älmeboda 

kyrka. Den lilla gården födde ej en häst. I hemmet lärde 

man sig vörda Guds ord och det dagliga brödet. Råkade 

man tappa psalmbokeni golvet, knäppte man sina händer 

och bad. Gode Gud, förlåt mig! Ve den, som lade en 

brödkaka eller kringla upp och ned. Det var vanvördigt 

mot det dagliga brödet, som Gud gett oss. Brödkakan 

bröts itu, innan man tog till kniven och började skära 

skivor. I brödet bodde en kraft och en ande, som skulle 

vördas. Man lade en kaka bröd framför plogen då första 

fåran plöjdes. Brödets kraft skulle komma in i den nya 

skörden.

De bästa kläderna kallades kyrk-kläder. Till 

kyrkfärden skulle de användas. Man lyfte på hatten då 

klockorna ringde samman, man neg och bockade vid 

natttvardsbodet, då man fått de heliga gåvorna. Man 

sa:”God eftermiddag” inte bra god middag, och man 

sa:”tack för i jåns”.  Kanske gör man så än i Älmeboda 

gamla hedersvärda socken.

Ja allt detta var något att längta efter och ta med sig som 

en skatt på vandringen genom livet.

Alltnog, som vi nämnt, den unge Elof kom i vagnmakarlära 

i Ronneby och slet ont. När tiden var inne, avlade han 

sitt gesällprov, bytte namn och begav sig ut på vandring 

som utlärd gesäll.

Namnet Lagergren tog han efter sin mästare Lagerholm. 

Ödmjuk, som han var i hela sitt liv, ville han vara en ringa 

gren av mäster. Alla bröder utom den yngste hemma på 

gården antog sedermera namnet Lagergren.

Den första etappen på gesällvandringen blev Gränna. 

Där finner vi honom strax i början på 1870-talet anställd 

hos den högt aktade och ansedde vagnmakaren och 

riksdagsmannen Johan Gustaf Granlund. Hade det 

21

Ekipage 3 • 18

VEM har inte i våra dagliga tidningar ofta sett 

sjuglasvagnen avbildad, då någon främmande ambassadör 

mottagits av konung Gustav i högtidlig audiens?

För några år sedan hade en av våra illustrerade 

veckotidningar en stor artikel inne med bilder av 

sjuglasvagnen och den som körsjuglasvagnen. Men ännu 

har ingen mig veterligt skrivit något om den, som ritat 

och med sina egna händer tillverkat denna så mycket 

fotograferade och omskrivna vagn. Det är en Älmeboda-

son, Johan Elof Lagergren.

Johan Evert Lagergren föddes i Trällebo, Älmeboda 

socken den 1 januari 1852 som äldste son till 
Magnus 

Andersson och hans hustru Johanna,  ett ungt par i 

tjugoårsåldern. Den lilla familjen bodde så i en stuga, 

nu nedriven,som låg mitt emot handlarns byggning i 

Trällebo, snett över vägen.

Magnus Andersson var en av de många raska sönerna 

till A
nders G

unnarsson i Trällebo Östregård. Det unga 

paret, Magnus och Johanna, skaffade snart egen gård 

och grund uppe i Granås. Där föddes så småningom en 

stor skara vackra, rikt begåvade pojkar, som var Johannas 

ögonfröjd. Kanske kom dock den äldste, Olof, att stå 

hennes hjärta närmast.

Man förundrar sig över att prästerskapet i Älmeboda på 

den tiden inte lade märke till d
essa både å huvudets och 

hjärtats vägnar så rikt begåvade barn och förhjälpte dem 

till st
udier. Det var ju så vanligt i gamla tider. Man kan 

väl säga att stö
rre delen av Sveries Präster och lärare kom  

från bondeståndet, till
 stor fro

mma för dessa ämbeten. 

Alltnog, dessa ungdomar fick ta sig fram i världen bäst 

de kunde. På gården kunde endast en stanna. Det blev 

den yngste. Unge Elof var god till a
tt sn

ickra, och mor 

Johanna, som hade en släkting i Ronneby, som var 

vagnmakare sa ofta: ”Det är väl bäst att herren blir 

vagnmakare”.

Så var det sagt och så blev det. Vid femton års ålder 

tog Elof farväl av hemmet och sina älskade föräldrar. 

Fader Magnus körde honom den sex mil långa vägen 

till Ronneby. Snart är gossen installe-rad hos mäster 

Lagerholm. Elofs bana är för alltid bestämd. Han skall 

bli vagnmakare, hantverkare.

Hantverkare! Vilket vackert ord! Man gläds att hant-

verket med allt vad det innebär åter börjar komma till 

heders i v
år tid.

Joha
n Elo

f Lag
ergr

en

1852-1938

Målargatan 1 Stockholm

Sjug
lasv

agne
ns m

ästa
re

av Ebba Lagergren

1887-1969

folkskolelärarinna

dotter till J
 E Lagergren

artikel skriven 1950
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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 
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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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Historiska fotografier 28
• I en serie presenterar Hans Ola Ericson historiska bilder •

Sparreholm Södermanland

Anrika vagnar från Siv von Rosens samling, 
nu på Sparreholm och placerad vid Björkhult.

Ägare Anna Karinen.
Vagnmuseet kan besökas efter bokning.

Fotografier Hans Ola Ericson

Landå Sefton, ca 1890, tillverkad av N.H.Björklund Malmö, känd för att tillverka påkostade landåer.
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Barouch, ca 1800. Tidigare ägare släkten Svinhuvud Wärnanäs Kalmar. Siv von Rosen har rustat upp vagnen  

Barouch C-fjädrar Hjulnav landå

Handtag landå
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EGYPTISKA HJUL DEL 2
Bland samlingarna i Brooklyn Mu-
seum i New York finns ett sexekrat 
hjul som ursprungligen kommer från 
Egypten. Den engelske läkaren H. 
Abbot köpte hjulet på 1830-talet 
när han tjänstgjorde i Egypten. Ab-
bot skaffade en större samling före-
mål och efter olika turer införlivades 
dessa 1937 med Brooklyn Museums 
samlingar av egyptisk konst.

Hjulet har en hel del intressanta 
konstruktionsdetaljer. Det är 96 cm 
i diameter och i sitt nuvarande skick 
är hjulet sammanhållet med diver-
se snören, ståltråd och fastskruva-

de plåtbitar. I vilket skick det var 
när Abbot köpte det är okänt 

men det är uppenbart att 
dessa detaljer inte har 

något med ursprunget 
att göra.

Man vet i övrigt 
mycket lite om det-
ta hjul; varifrån det 

kommer eller vilken 
typ av fordon det suttit 

på. Något liknande hjul 
har heller inte påträffats. 

Hjulets ålder är också svår att be-
stämma eftersom det är alltför ned-
smutsat för att man ska kunna göra 
någon kol 14-analys. I museikatalo-
gen är åldern angiven till 185 f.Kr. 
men hur man kommit fram till en 

sådan exakt datering är oklart. Den 
holländske arkeologen J. H. Crouwel 
har studerat hjulet och har av olika 
skäl kommit fram till att det borde 
härröra från Sentiden i det forntida 
Egyptens historia, d.v.s. mellan 672 
och 332 f.Kr. En ledtråd till date-
ringen är att navet bär tydliga spår av 
att vara svarvat.
 
Svarven anses ha introducerats i 
Egypten under 600-talet f.Kr. På en 
stenrelief från 300 f.Kr. visas hur en 
sådan svarv såg ut.
 

Svarven drevs av en medhjälpare som 
växelvis drog i ett snöre lindat runt 
arbetsstycket. Detta roterade alltså 
omväxlande framåt och bakåt. Navet 
är relativt långt men har en liten di-
ameter. Tillsammans med ett grovt 
axelhål innebär det att navet blir 
ganska tunnväggigt. Ekrarna är insat-
ta i navet med en tapp, men denna 
blir alltså tämligen kort. Ekrarna har 
också två detaljer som har vållat en 
del huvudbry; dels en T-formad ut-

skärning på skaftet, dels en hulling-
formad detalj närmast lötarna. Det 
har spekulerats i om dessa har några 
konstruktionsmässiga funktioner el-
ler om de bara är utsmyckningar. I 
nuvarande skick är en ståltråd trädd 
genom den T-formade skåran, för-
modligen för att hålla fast ekrarna 
som verkar sitta rätt löst i navet. 
 
Lötarna är skarvade med en snedlask 
med ett litet hak och ekrarna är in-
satta med en tapp i denna skarv.
 

Lötarna verkar inte vara utsågade ur 
rakt virke utan man har antagit att 
de är böjda, men jag anser att detta 
är tveksamt. Det verkar finnas både 
kvistar och ganska vresig fiberrikt-
ning i bitarna och att basa och böja 
ett sådant ämne betraktar jag som 
näst intill omöjligt. Min teori är där-
för att ämnena till lötarna är tagna 
ur självväxta krokar. Även Crouwel 
uttrycker visst tvivel om basningste-
orin; han beskriver lötarna som ”pie-
ces of artificially bent(?) wood.” 

Hjulet är dessutom försett med en 
yttre hjulring av trä utanpå lötarna. 
Hjulringen består av sex delar hop-
fogade med tappförband. I varje del 
finns fyra genomgående slitsar; dessa 
har uppenbarligen använts för att 
fästa hjulringen vid lötarna. Att de 
nuvarande ståltrådarna inte är ori-
ginalet är helt klart så frågan är vad 
som använts istället. Vidare verkar 
hjulringen inte vara rätt placerad; 
skarvarna i den ligger mitt för löt-
skarvarna. För att uppnå största möj-
liga styrka bör ju hjulringens skarvar i 

14 Ekipage 1 • 21



dessa inte sitter med presspassning 
gör en surrning här helt klart nytta. 
Tack vare den längsgående skåran går 
det att få in tillräckligt mycket rem-
sor för att det ska bli stadigt. Något 
yttre slitskydd på hjulringen verkar 
inte ha förekommit. Originalhjulet 
har tydliga tecken på förslitning av 
hjulbanan.

Även detta verkar vara ett fullt funk-
tionsdugligt hjul men det kan bara ha 
använts på mycket lätta fordon. Kon-
struktionsmässigt är vi dock mycket 
nära det ekerhjul som vi känner idag. 
Vid denna tidpunkt (alltså omkr. 500 
f.Kr.) står järnåldern för dörren. Med 
detta nya material öppnar sig nya 
möjligheter och så småningom lär sig 
smederna att välla samman järn till 
en hel ring som man kan krympa fast 
på lötarna. Denna innovation brukar 
man tillskriva de keltiska mäster-
smederna och den leder till en dra-
matiskt ökad hållfasthet på hjulet. 
Även axlar och så småningom även 
navbössor började tillverkas av järn. I 
den fortsatta utvecklingen studerade 
man hjulets geometri och mekanik 
och förstod att man med skålade 
hjul fick ett hjul som motstod inte 
bara den vertikala kraften från vag-
nens tyngd utan även de horisontella 
krafter som uppstår vid svängar och 
lutande vägbana. Detta kunde man 
tillämpa på två sätt; antingen bygga 
kraftiga hjul för tung last eller bygga 
smäckra hjul som tålde hög fart och 
tvära svängar.

stället vara placerade mitt på lötarna. 
Den förste köparen (H. Abbot) har 
gjort ett par teckningar av hjulet och 
enskilda delar av det så det måste vid 
minst ett tillfälle ha varit isärplock-
at. (Kanske t.o.m. redan när Abbot 
köpte det). Att det sedan inte blivit 
hopsatt helt korrekt är kanske inte så 
konstigt.

Vad gäller fastsättningen av hjulring-
en har det spekulerats i om det kan 
ha använts plåtbitar av koppar eller 
brons som stuckits genom slitsarna, 
vikts ner mot lötarna och spikats fast 
i dessa, men eftersom det inte finns 
några som helst spår av spikhål har 
denna teori förkastats.
I stället lutar man åt att remsor av 
råläder har använts för att surra fast 
hjulringen. Råläder har den egenska-
pen att det är mjukt och följsamt i 
fuktigt tillstånd men både krymper 
och hårdnar när det torkar. En surr-
ning av detta slag kommer alltså att 
dra ihop delarna och bilda ett myck-
et stadigt förband.

Det finns alltså en del olika teorier 
om hur detta hjul egentligen sett ut. 
För att komma närmare sanningen 
återstår bara att pröva teorierna i 
praktiken, dvs tillverka ett hjul.

Det man upptäcker direkt när man 
ger sig på det är att konstruktionen 
med överlappande lötskarvar med en 
genomgående ekertapp egentligen är 

teoretiskt omöjlig att få ihop. För att 
få ihop delarna på slutet krävs att det 
är lite glapp i fogarna här och där. Å 
andra sidan; när man väl fått ihop det 
blir det en självlåsande konstruktion 
som är riktigt stadig.
För att förenkla har jag sågat ut lö-
tarna ur rakt virke men man kan 
konstatera att det leder till en oför-
delaktig fiberriktning som försvagar 
lötskarvarna. Det stödjer alltså teo-
rin om att de antingen är böjda eller 
-vilket jag tror- är tillverkade av na-
turligt växta böjar.

Att skarvarna i lötar respektive hjul-
ring måste vara förskjutna är ganska 
uppenbart.

Hjulringen fastsurrad med råläder-
remsor som gör att den sitter sta-
digt fast vid lötarna. Jag hade även 
en tanke om att man skulle kunna 
förstärka ekrarnas infästning i lötar-
na genom att haka surrningarna över 
”hullingarna” på ekrarna men dessa 
är alldeles för grunda för att man ska 
få dit tillräckligt med remsor för att 
det ska göra någon nytta. Min slut-
sats är därför att denna detalj helt 
enkelt är en utsmyckning. Däremot 
har jag använt de T-formade utskär-
ningarna till en surrning. På grund 
av de korta ekertapparna och att 

Källor:
M.A. Littauer/J.H. Crouwel: An 
Egyptian Wheel in Brooklyn
Brooklyn Museum: Egyptian Collec-
tions Accesssion no 37.1700E
Sv/vita bilder: Brooklyn Museum 

Stefan Rosell

15Ekipage 1 • 21



Jan Larssons unghäst

Ett reportage hämtat ur Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
Nr: 171 den 27 juni

Av V. P.
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Persontransporter är en del av 
mänsklighetens historia. I dagens 
läge är det bil, buss och tåg som do-
minerar, förutom de miljövänliga 
alternativ cykel och att gå. Men går 
man tillbaka i tiden så var häst och 
vagn ett praktiskt sätt att resa, i varje 
fall för de mer bemedlade. 

En herrgård hade vanligen en an-
ställd kusk och en eller flera vagnar 
att välja på när herrskapet skulle be-
söka släkten eller göra någon resa. 
Den kunde vara ganska kort ibland. 
En välbeställd brukspatron kunde 
åka i vagn till sitt kontor på bruket 
även om det var rätt nära.

Gästgivargårdar var en del av dåti-
dens sätt att klara transport av resan-
de. De hade skyldighet att hålla med 
hästar och stall för sina gäster. Kan-
ske hade den resande egen vagn men 
inga hästar med. Då fick han låna 
hästar, och en skjutspojke körde ho-
nom med vagnen till nästa gästgivar-
gård, där han fick mat och nattlogi. 

Skjutspojken tog då hem hästarna 
under kvällen. Min farfarsfarfar An-
ders Jansson (1823-1919) var i sin 
ungdom skjutspojke åt sin far, som 
höll gästgiveri i Liabyn, Frövi, nu en 
del av Lindesbergs kommun i Öre-
bro län.

Men var tillverkades dessa vagnar? 
De kunde vara praktfullt utstyrda 
och bekväma att åka i. Jag vet en 
vagnfabrikör, Nils L Lauritz som gjor-
de vagnar i Örebro, men han hade 
börjat den verksamheten i Linköping 
1881. I Örebro låg hans fabrik i ett 
gårdshus vid fastigheten Nygatan 23, 
och Nils bodde i gathuset. Fabriken 
hette N L Lauritz & Co Wagnfabrik 
men bytte sedan namn till Lauritzka 
Wagnfabriken.

Nå, hur kan jag veta det? Jo, jag har 
en gång för rätt länge sedan träffat 
Stig Lauritz, sonson till Nils, som 
då berättade för mig om sin farfars 
fabrik. Lauritz-vagnar hade gott an-
seende, och de fick även leverera 
vagnar till Kungliga hovstallet, minst 

När man åkte med häst och vagn

tre efter vad Stig berättade. Det var 
alltså kunglig kvalitet. 

Nils Lauritz startade 1901 en vagn-
fabrik i Norrköping. Under några år 
var han själv utflyttad till Tidaholm, 
men 1907 var han tillbaka i Örebro. 
Fabriken hette nu Örebro Nya Vagn-
fabrik men låg kvar på Nygatan. 

Sönerna Albin och John arbetade 
också i faderns vagnfabrik. Men nu 
kunde man åka snabbare med tåg 
och snart även med bil, så tiden gick 
ifrån vagnarna. 1912 lades fabriken 
ned. 

Sonen John Lauritz kom att ägna sitt 
yrkesliv åt bilar i stället. Han öpp-
nade bilskola i Örebro och lärde ge-
nerationer av örebroare att köra bil. 
Han var tidigt ute med det, och när 
han köpte bil hade han glädjen att 
få stadens lägsta nummer, T 1. Man 
började med länsbokstaven på den 
tiden. Men han fick inte behålla det 
varaktigt. Landshövdingen ville ha 
det numret, och John fick ha numret 
T 100 i stället. 

Nu ser man väl de gamla vagnarna 
mest som museiföremål, men inte 

enbart. Vad använder de kungliga 
vid stora familjefester eller besök av 
prominenta gäster? Jo, de väljer en 
fin vagn och kusk med mycket ele-
gant livré.

Stig Lauritz berättade mer om far-
fars vagnar:

- Jag vet att ett 100-tal av farfars 
vagnar ännu finns kvar, och jag har 
fotograferat ett 50-tal av dem. Även 
om det tar plats att samla på något så 
skrymmande som vagnar så finns det 
de som gör det. På auktioner säljs 
gamla vagnar ofta för flera tusen kro-
nor och i enstaka fall mycket mera.  

Ett ovanligt intresse som gamla vag-
nar innebär förstås att det finns en 
förening för dessa entusiaster, Vagns-
historiska Sällskapet. Man har natur-
ligtvis en egen tidning också, och det 
känns trevligt att få berätta där om 
familjen Lauritz och dess tillverk-
ning av gedigna vagnar under många 
år. Det mesta här är baserat på en 
träff med Stig Lauritz hemma hos 
hans syster Kerstin Rendahl i Örebro 
1995.

Arne Stråby

Stig Lauritz berättar och visar bilder för Arne
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Artikelserie ur Siv von Rosens sammanställning av vagnfabrikanter

Nils L Lauritz
N.L.Lauritz var verksam i Linköping och Örebro    1889-1891 
och även i Norrköping       1901-1906 

N.L.Lauritz&Co (inregistrerad 25 juni 1889)       Örebro  1888-1893

Lauritz Vagnfabrik      Örebro   1894-1901

AB Lauritzska Vagnfabriken      1889-1897 
(Kalesch, dogkart finns i Sverige från 1894)

Nils L. Lauritz Vagnfabrik     Norrköping 1902-1906 
(Nils L. Lauritz blev efter konkurs anställd vid Tidaholms Bruk.   1906-1907 
Enl bevarat intyg i original framgår attt Lauritz sade upp sig med anledning av att han blivit  
tillsagd att fuska med tillverkningen, för att få fram större serier. Laurits vägrade att fuska)  

Örebro Nya Vagnfabrik (startades av N.L.Lauritz) Örebro  1907-1910

Örebro John Lauritz       1910-1912

Nils L. Lauritz född i Skåne 18??, avled 1915 i Örebro. 
Sonson; Stig Lauritz född 1922, avled 1999 i Uppsala

Nerikes Allehanda skriver 22/2 
1972: Störst av alla vagntillverkar-
na i Örebro var AB Lauritz Vagnfa-
brik, Nygatan 23, som grundades vid 
1880-talets slut. Lauritz drev upp 
sitt företag med stor energi. Han var 
en duktig yrkesman som fick mycket 
beröm för sina vagnar på utställning-
ar både i Köpenhamn, Malmö, Öre-
bro och Norrköping.

Han tillverkade allt i fråga om vagnar: 
Sjuglasvagnar, landåer, charabanger 
och olika typer av arbetsvagnar. Han 
försåg också staden med hästdroskor. 
1910 tillverkade han stadens första 
ambulansvagn och epidemivagn, vil-
ka var hästdragna och placerade på 
brandstationen.

Oförglömligt var när man hade ut-
ryckning för olycksfall med hästam-
bulansen. Två brandmän satt på 
kuskbocken, en förde tömmarna, 
den andre ringde i en klocka och ef-
ter kom en svärm av grabbar kutan-
de, nyfikna på vad som hade hänt.

Dessa två vagnar var i bruk till 1921 
då den första ambulansbilen togs i 
bruk. År 1896 hade stadens kyrkoråd 

beställt en begravningsvagn, vilken 
var den första i sitt slag i staden. Lik-
vagnen i fråga var länge i tjänst i 
staden. Ett kuriosum i polisstatio-
nens utrustning var på sin tid den i 
mångas minne bevarade "fyllekär-
ran". Ett tvåhjuligt häståk i form av 
en stor packlår. Den var förspänd 
med en brandkårshäst och kördes av 
en brandman som hade plats längs 
fram, medan polisen stor på ett fot-
steg baktill och höll i ett järnstag på 
taket. Kärran användes för att frakta 
redlöst berusade, vilka stuvades in 
baktill. Väggen fungerade som en 
dörr. Om den anhållne gjorde mot-
stånd så vinschades han in med en 
vev på kuskbocken. Kärran var invän-
digt madrasserad. Vid utryckning så 
hördes den på långt håll då de stora 
hjulen var beslagna med grova järn-
ringar. Folkhumorn döpte kärran 
till: Folkets Hus, den såldes till Bista 
gård 1919, där den användes till att 
transportera svin i. Då den anskaffa-
des från Lauritz Vagnfabrik koatade 
den 300 kronor.

Ett kul minne var då fyllekärran 
kom för att hämta en representant 
för stadens lätta garde för fylleri. Vi 

grabbar sprang efter kärran till polis-
stationen för att få se när de bar in 
henne på bakgården där. Det visade 
sig att hon under färden hade klätt 
av sig naken, så polisen fick ta av sig
polisrocken, som var en lång rock 
och slå om henne. Allt under det hon 
svor och gormade.

Rubriken i tidningen dagen därpå 
löd.
KVINNLIG FYLLERIST KLÄD-
DE AV SIG NAKEN I "FOLKETS 
HUS".

Fyllekärran lär ha slutat sina dagar 
som dygnbotten på en lantgård intill 
staden.

Det Lauritzska företaget slog igen 
1912, bilarnas tidevarv började och 
1915 gick Nils.L.Lauritz ur tiden.

Än i dag kan vi beskåda vagnar han 
tillverkat under sin glansperiod

av Nils Lindström
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Viktoria stämplad" Nils L Lauritz Norrköping"  och är alltså tillverkad 
mellan 1902 och 1906. Har tillhört den legendariske bankdirektören  
och affärsmannen John O Nilsson (1855-1938), som grundade en rad 
framgångsrika företag i Linköping och bl. a. elektrifierade staden. Vik-
torian renoveras nu av Vallavagnarnas Vänner. Foto. Pelle Petersson

Lauritz dogcart. Sidfjäder fäst i fotsteg bak, 
svängelkappa. Dogcarten kommer från den 
kände ardenneruppfödaren godsägare Jean 
August Bolinder, Laggarps Säteri, Strålsnäs, 
vars monogram pryder bakstammen.

Lauritz promenadvagn. Kalkstensplattor på kullerstenstrottoaren 
för att lättare kunna gå.

Lauritz dogcart med sidfjäder, 
ovanlig konstruktion.  Dogcarten från 
Laggarps Säteri körs av nuvarande 
ägaren  Anna Lundberg, Linköping 
förspänd med hennes ardennervalack 
Evert.
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                                    En Hästkarls jordafärd 
Coronapandemin sätter sin prägel även i Ekipage. En vän och bygdens man avled i december 2020. 
Han hade talat om att han ville färdas sin sista resa i Lofta Kyrkas katafalkvagn. Vagnen hade i många 
år förvarats på den gård som han själv ägde. Den gamle tävlingskusken Sune Nilsson och vi hjälptes åt 
att damma av, putsa och serva vagnen, som bedöms vara byggd på 1890‐talet. Den har inga bromsar 
och vi ville prova med våra hästar om det skulle fungera att använda den. Vagnen kom till Troserum 
ett par dagar före begravningen. Det var mörkt ute och vagnen var imponerande, se bilden nedan. 
Kommande dag prövade vi och fann att både vi och hästarna tolererade den gamla klenoden väl. 
Dagen för begravningen i Lofta kyrka lastade vi vagnen och körde till Loftas hembygdsgård, Råberga, 
belägen cirka en kilometer från kyrkan. 

 När hästarna var anspända kom kistan dit. Den lastades på katafalkvagnen. Därefter körde vi i skritt 
med eskort både före och efter oss. Det blev en värdig, fin jordafärd fram till tjugotalet anhöriga som 
väntade vid kyrkan. 

 Vi är glada över att ha kunnat uppfylla den dödes önskan. För oss blev detta en stark upplevelse, 
som vi på det här sättet vill dela med oss av och kanske även ett minne över det gångna Corona‐året. 

Majken Ståhl och Björn Synnerstad 
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I disse tider med store begrensning-
er på reiser mellom folk og land, er 
det hyggelig å kunne trekke fram 
noen minner som står fram litt ek-
stra. Sammen med venner har jeg 
hatt nesten årlige reiser ut i Europa 
til plasser med vagnsamlingar, vagns-
museer, vagnsmakare, konkurranser 
med tradisjonell kjørning och møter 
med personer som har dette som sin 
store lidenskap.

Gjennom årene har flere kontakter 
kommet til och ideene om den ulti-
mate reise begynte å ta form. Kon-
taktene med sentrale europeiske 

vagnsentusiaster vi fikk i forbindelse 
med USA-resan i 2016 skulle etter 
hvert vise sig at bære frukter. (Om 
den resan har jeg skrevet om tidlige-
re her i bladet.)

Ordførande i det franska tradisjo-
nelle kørsellskapet, Eric Macrez, 
var en slik kontakt. Vinteren 2019 
fikk Thor Kure og jeg en invitasjon 
til å være passasjerer på hans vagn 
ved det store tradisjonelle stevnet i 
Compeigne. (tidligere i Cuts) som 
skulle finne sted i mai måned. Nå 
var noen datoer fastlagt og vi kun-
ne kontakte andre sentrale perso-

ner och planlegge en større reise. Vi 
hadde også en invitasjon fra Andres 
Furger, verdens ledende vognhis-
toriker, fra Basel – om et besøk og 
bli vist vagnsamlinger i Sveits. Noe 
mer planlegging, og så hadde vi det 
klart: fra Basel til Bryssel, via østlige 
Frankrike på 10 dager – spekket med 
samlinger, museer, vagnsrenovering 
og toppet med tradisjonell kjørekon-
kurranse i Compeigne.

Andres Furger er mannen bak en stor 
bokproduksjon om vagnar, vagnsma-
keri, och ekvipasjekultur gjennom de 
siste 20 år. Han er opprinnelig ar-

Grand tour med tradisjonelle vagnar  

i Europas midte.
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keolog och var tidligere direktør for 
”Landesmuseum Schweitz”. Med 
sitt enorme kunnande har han ochså  
hjelpt flere samlare med dokumen-
tasjon / bøcker om deres samlinger. 
Han var vår cicerone gjennom 3 ful-
le dager der vi fikk studere små och 
store private samlinger. Dette var 
platser som dessverre inte er øppna 
før alminnelig turistbesøk, men kun 
via personlig kontakt. Det var alt fra 
mindre och utsøkte samlinger med 
et 20-tal åkdon til gigantsamlinger 
over 4 etasjeplan i føre detta indust-
ribyggnader och med et okjend antal 
føremål. Av hensyn til sekretess får 

vi inte tala om namn och ort , man 
får njuta av foton her i skrivelsen. 

Sedan vårt boende var på franska 
sidan av Basel, slumpade vi forbi 
Rudolf Steiners ”høgborg” Gothea-
neum. En mycker interessant och 
annorlunde upplevning - kan man 
trygt si!

Vi åkte derefter norrut gjennom 
Alsace, ocg tok en halv dag på Eco-
museum Alsace i Ungersheim , och-
så det en fantastisk upplevelse. Et 
mycket stort och levanda museum 
med djur, handverk och en mängd 

med storkar på sine reden. Her var 
även et fungerande hjulmakeri och 
sadelmakeri. 

I nærheten av Strasbourg holder Eric 
Macrez til. Han var tidligare ord-
førande i det franska tradisjonllle 
kørsellskapet. Hans passion er omni-
bus – i alle storlekar och varianter. Til 
dessa har han korsningshestar , Arab 
– Boulounais som alt øvervägande er 
skimlar, Det er robuste vagnshestar 
som samtidig har arabhestens gracili-
tet.  Vi fikk et par dagar med honom; 
et par kjørpass i en natur som var 
helt ideell for utflykt och lite førbe-

På Eric Macrez omnibus 
maratonsträckan

Museet i Waterloo och utsyn øver slogmarken

Ett fransk ekipage med Freibergerhästar Rysk anspänning för trojka

2-hjuls dogcart i superskick

Ett fransk tandmeekipage
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redelse til Compeigne. Stor gjestfri-
het, godt understøttet av det franske 
kjøkken og tilhørende vinkjellare!

Så begav vi oss over høga berg och 
djupa dalar fram til Champagne i 
østra Frankrike. I Vroil gjorde vi et 
besøk hos Dominique Posselle, kusk 
och. vagnsrestaurerare. Han har gjort 
i ordning och såld vagnar  i många år 
och har en egen førmåga at hitta vag-
nar med mycket sofostikerad design. 
Han har konkurrert innom tradisjo-
nell kjørning i Frankrike, Tyskland 
och Belgien  med alt från enspent 
hest til fyrspann med coach. En ty-
pisk franskmann med stor gjestfrihet 
och sans for god mat och dryck.

Nu var nesta resemål Compeigne, 
øst om Paris. Just utom staden finns 
dom gamle kungliga jaktområden. 
Her ligger galoppbanan och en ryt-
tarstadion. Sedan tävlingarna i Cuts 
nu er forbi, er dette den nya stora 

platsen i Frankrike for tradisjonell 
kjørning. Myndigheterna har byggt 
nya gjestestallar och upprustat ryt-
tarstadion til å bli ideell for denna 
typ kjørsport. Cuts med ekteparet 
Langlade i spetsen hadde blivit den 
viktigaste tävlingen i Europa. Detta 
føres nå vidare i Compeigne. Hit 
kommer kuskar från Belgien, Hol-
land, Storbritannia, Tyskland, Lich-
tenstein, Luxembourg. Spanien, 
Portgal, Italien, Sveits, Østerrike, 
Polen, Danmark, Australien och 
Frankrike. Det er alltid god stem-
ning, mycket socialt, store bespis-
ninger i telt och nesten alle kjenner 
alle. Her er det viktigst å delta och 
njuta, inte ta hem priser.

Å få den äran att bara åka med på en 
vagn både på skogvägarna och slut-
ligen inne på en stor stadion, var en 
mycket stor opplevelse. Dog var det 
inte tilfeldigheter som rådde; vi had-
de i god tid innan avfart hemmifrån 

fått klar besked om typ dress och 
hatt som gjelde for dom forskjelli-
ga momenten. Det gikk hyfsat bra, 
kusken var nøjd och Thor och jag var 
et stort minne rikara. 3 hele dagar til 
ende med hvita hästar och omnibus 
omgiven av fransk gjestfrihet – hva 
mer kan man begära?

På veien norrut mot Bryssel fikk vi 
tid til å besøke slagmarken i Water-
loo (der Napoleon hadde sin førlust) 
och museet i anknytning. Med krig 
och elendighet som påminnelse blev 
man igjen satt på plats i sin egen 
tid, och nedtagen från vår 10 dagars 
drømvärld. En ”Grand Tour” på vårt 
sätt. Vi undrar oss när detta bliver 
møjligt igjen !

Bjørn Høie

Vagnsmakeri på Ecomuseum Alsace
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Komplettering
I artikeln Gripenberg, familjen Hermelin och Tranås vagnmuseum publiceras bilden 
med rätt bildtext samt kompletteras med en ny bild.

 I vagnparaden genom Tranås 2002 kör  Leopold Creutz hästen Twist för en Ralli car från Örebro 
Vagnfabrik, som tillhört " Travarbaronen" Herman Wrangel, Säby fideikommiss, Aspö. Medhjälpare 
är Sebastian Bergkvist.

Axel Hermelin kör en dogcart från 
Ållonö med Klas Wolff som groom.
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SÄLJES

Mycket bra häst o vagnutrustning.
Jag har insett att man hinner inte allt man vill och önskar.

Därför säljer har nedan uppräknade grejer som jag  
skaffat som följd av mitt häst o vagnintresse.

2 st trillor, 1 större trilla eller åkvagn (tillverkad av Aspelins 
vagnfabrik Visby), 1 st dogcart, 2 st slädar, 1 skånsk åkvagn 
i påbörjad renovering, mallar för tillverkning av skaklar, 
svänglar, lokträn i olika storlekar samt mallar för tillverkning 
av sadelmakarklämmor. Vagnmakarsvarv halvfärdig. Nytill-
verkad vagnlyft (domkraft) av gammal modell m.m. 

Flera bilder kan skickas om så önskas.

Leif Pettersson 
Visby Lilla Hästnäs 220 

62173 Visby

0704380932

Leif.pettersson@hastnas.com

Instagram

Följ oss på Instagram!
@vagnhistoriska

Komplettering

I artikeln Vagnar från Älgarås vagn-
museum i storfilmen Utvandrarna är 
fotografen Qarin Hellner
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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!


Se bilder på 

sista sidan!

ANNONSERA 
I EKIPAGE?

KONTAKTA:
info@vagnhistoriska.org

På museer och brandkårsmuseer 
finns bevarade vagnar. Ambulanser 
kunde ha plats för en eller två pa-
tienter på bårar. Vagnarna kunde 
även utrustas med medar, som hjul-
medar eller navkälkar. De byggdes 
ganska stora och kördes enbet eller 
med par.

Epidemivagnarna var målade invän-
digt, t.ex. Med kinalack, för att lätt 
kunna rengöras. De verkar ha tillver-
kats senare delen av 1800-talet. Ti-
diga bilder visar transport på slanor, 
släpa, och även påflakvagnar. 

Bilderna på baksidan visar en ambu-
lans och interiör från Brandkårsmu-
seet i Simonstorp.

Även en ambulans från C. A  Carls-
sons vagnfabrik Stockholm. Samt en 
epidemivagn från C. A. Engströms 
vagnfabrik Eskilstuna, byggd år 1876 
och bevaras på Eskilstuna Museeum. 
1857 skrevs en epidemistadga där 
särskilda sundhetsnämnder skulle 
tillse att effektiva åtgärder vidtogs 
för att förhindra spridning av smitt-
sjukdomar.

Finns hos någon medlem kort på 
dessa typer av fordon vore det vär-
defullt om dessa kunde sändas till 
Vagnhistoriska Sällskapet och dess 
bildarkiv. Gärna med uppgift om 
tillverkare och tidsperiod. 

Email odd@brudvik.se

Ambulanser och epidemivagnar
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Posttidning B
Avs:

Vagnhistoriska Sällskapet

Spärringe Sunnegården

583 91 VIKINGSTAD
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