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Ännu en sommar i pandemins tecken börjar lida mot sitt slut. 
Vi har fått uppleva både tropisk värme och hällregn i stora 
delar av landet men när man blickar tillbaka så har somma-
ren ändock varit ganska bra för att kunna hemestra runt om 
i Sverige.

Skogens gyllene guld, kantarellerna, började att dyka upp re-
dan runt midsommar och kunde sedan skördas i stora mängder under hela juli. 
Så nu finns det kantareller till höstens vilda menyer. Förhoppningsvis så kan även 
en och annan kräfta hitta upp från Vätterns djupa vatten för avsmakning under 
augustis allt mörkare kvällar.

När det gäller VHS aktiviteter under sommaren så har det varit nästan helt 
stilla på grund av rådande omständigheter flera planerade evenemang har tyvärr 
ställts in även detta år. Ett undantag är vår sommarträff som genomfördes 18:e 
juli med många deltager från olika delar av landet. En mycket trevlig dag som 
uppskattades av alla deltagarna, det märktes att många nu efter nästan ett och 
ett halvt års isolering njöt av att umgås och diskutera häst och ekipagekultur med 
varandra, läs mer om detta inne i denna tidning.

Förhoppningsvis så kommer en nedbantad bondens marknad att avhållas i Karls-
borg 25 september och då planerar vi att kunna visa upp med några ekipage som 
elegant kan köra runt på fästningens kullerstensgator.

8-10 oktober så är höstens renoveringskurs, som brukligt i Forsvik, planerad efter 
att både höstkursen 2020 och vårkursen 2021 blev inställda.

Planeringen för 2022 är redan i gång och förhoppningsvis så är de kvarvarande 
restriktioner släppta då så att vi kan umgås på ett så gott som normalt sätt.

Årsmötesresan som nu varit inställd två gånger ska förhoppningsvis kunna ar-
rangeras under slutet av april 2022 mer information om den kommer i Ekipage 
nr 4.

Många medlemmar har tagit tillfället i akt att köra sina ekipage på hemmaplan 
och även putsat och i vissa fall utfört renoveringar under året när man nu har va-
rit mer eller mindre isolerad har jag erfaret under telefonsamtal med medlemmar 
runt om i landet. 

Styrelsen har kunnat genomföra ett antal styrelsemöten i digital form under året 
då det inte varit möjligt att träffas och genomföra fysiska möten. Det går bra att 
genomföra möten digitalt men tyvärr så tappar man lite av den sociala kontakt 
ett fysiskt möte ger.

Med önskan om en skön sensommar.

Peter Ambjörnsson

Ordföranden har ordet
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Sommarträff 2021 
– äntligen blev det nystart på detta evenemang.

Den 18 juli samlades ca 36 personer 
på Elgåsens resturang i Älgarås i Väs-
tergötland. Solen sken som vanligt 
och intresset verkade vara på topp. 
Många nya personer och även yngre 
var positivt och gjorde att det blev 
mycket diskussion. Efter en god fral-
la och fika gick vi till Lasse Hellstens 
vagnmuseum där det fanns ca 260 st 
objekt att studera. Alla objekt hade 
en skriven information hängande på 
sidan och museet blev därför själv-
guidande. Allt från fint renoverade 
vagnar till gamla från 1600-talet i 

något sämre skick. Även slädar och 
lantbruksredskap samt lite kläder 
fanns att beskåda. Kl. 12.00 drog 
Lasse i en tyfon som talade om att 
det var dags för avfärd till Klevens 
gård utanför Karlsborg och Peter 
Ambjörnsson. Bilresan gick bra ge-
nom ett vackert Undenäs, slussarna 
i Forsvik (där VHS har sina renove-
ringskurser) och Mölltorp. Väl fram-
me blev det en god lunch i magasinet 
och kaffe med Elisabeths goda sock-
erkaka. Peter hade ställt ut en del 
vagnar, där bl.a en nyinköpt Buggy 

fanns att beskåda. I lidret stod också 
några vagnar att titta på och disku-
tera. Dagen avslutades vid 15-tiden 
och det kändes som alla var nöjda. 
Ett evenemang som förhoppnings-
vis inte avbryts utan körs den 18 juli 
varje år.

Vid pennan  
Lasse Hellsten
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Fotograf Lars Hellsten

Fotograf Peter Ambjörnsson

Fotograf Peter Ambjörnsson

Lasse Hellsten drar på 
sirenen för avfärd till Kle-
vens Gård där den givan-
de sommarträffen fortsat-
te under eftermiddagen.

Vi imponerades storligen 
av båda värdarnas samling-
ar vilka berikar den kultur 
som vårt sällskap värnar 
samt tackar så mycket för 
en gemytlig dag.

Ingrid och Gunnar  
från Halland
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Vagnhistoriska Sällskapets renoveringskurs  
blir nu av som det ser ut.

TEMA BLIR 
MÅLNING OCH RANDNING 

om vi får ok från vår randningsexpert. 
Oavsett detta så finns det säkert att göra.

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! Ni som har innestående avgift är redan 12 st och anmälda och kommer att få en 

återkoppling. Om ni ångrat er kontakta Lasse Hellsten i god tid.

Vi startar som vanligt med lunch kl.12.00 på fredagen och avslutar med lunch på söndagen. 

Boende kan ske på Forsviks vandrarhem. Den superbra maten serveras på vandrarhemmet. 

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 Jannike 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 8-10 oktober 2021 är datumet  
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Som ni kunde läsa i det förra num-
ret berättade jag om hur jag kraschat 
med min Karriol och att den var un-
der restaurering. I maj blev den klar 
och har körts mycket sedan dess.

Den blev isärplockad och en 3m lång 
2 tums kvistfri planka i ask med en 
bredd av 54 cm införskaffades. En 

Det hoppfulla slutet blev verklighet

granne som är snickare skapade nya 
skaklar och jag plockade ihop det nya 
mästerverket samt lagade fronten. 
Ny engelsk röd (den ljusa) lades på 
i tre lager och ny randning gjordes. 
Det var lite klurigt då allt sitter ihop 
som en ram och kräver en viss snick-
arkompetens. Den blev ca 40 cm 
kortare pga av planklängden och pas-

sar därmed bättre till mina russ. Det 
var en härlig känsla att få spänna för 
igen och ta en Karrioltur i Grymma-
kärrets skogar, här med Lojstaphan.

Vid pennan  
Lasse Hellsten

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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Graniten och hästen

i Bohuslän

Krogstrands Folkets Hus

Krogstrand Ideflorden
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Stenhuggarepoken i Bohuslän kan 
sägas påbörjad 1842 genom att af-
färsmannen Karl August Kullgren 
från Uddevalla startade stenbrytning 
på Bohus-Malmön. Trollhätte kanal-
bolag behövde massor av sten för 
att bygga nya slussar i Trollhättan. 
Kullgren visste att straffångar från 
Marstrand hade brutit sten på Bohus 
Malmön. Så varför inte börja där? På 
världsutställningen 1851 i London 
var Kullgrens företag representerat. 
Märkligt nog avled Kullgren under 
utställningen. Företaget övertogs av 
fru Kullgren och fortsatte därefter 
under namnet Kullgrens Enka. Det-
ta företag blev sedan ett av de mest 
kända inom stenindustrin. 

Stenindustrin kom till Bohuslän 
som en skänk från ovan eftersom 
arbetslösheten var stor efter att den 
stora sillperioden tog slut i början 
av 1800-talet. Under 1860- och 
1870-talen började efterfrågan på 
allvar. Industrialiseringen och urba-
niseringen ute i världen satte fart. 
Gator skulle stensättas och efterfrå-
gan på gatsten blev enorm och bo-
husgranit efterfrågades bland annat 
i Tyskland, England och Argentina. 
Marknaden växte oerhört och över-
allt i norra Bohuslän startade nya 
företag. Tiotusentals blev sysselsatta 
i stenindustrin. Spåren av stenhugga-
repoken finns kvar i form av övergiv-
na stenbrott, stenhögar, byggnader 
och inte minst stenhuggarättlingar.

Förutom alla dessa duktiga stenhug-
gare så hade stenindustrin stått sig 
slätt utan hästen förspänd för vagnen 
som lastades tungt med sten.

Då transporten mestadels gick på 
sjön var avståndet mellan stenhugge-
riet och en djup utskeppningshamn 
viktig, Krogstrand med omnejd nära 
Idefjorden var en av dom stora indu-
strierna och där har jag hämtat mina 

minnen och bilder ifrån, men tack 
till Jan Johansson på Hogdals Hem-
bygdsförening för bilder och mycket 
annat.

Jag är född på en gård inte så långt 
i från Krogstrand så min pappa har 
berättat mycket när han körde sten 
på 1920 talet, de flesta bönder kör-
de sten med sina hästar när hästarna 
inte behövdes i jordbruket, dåtidens 
extraknäck, det var ett tufft arbete 
för både häst och gubbe, man hade 
ofta speciella stenvagnar som var 
kraftigt byggda med 10 cm breda 
hjul, se bild, men de flesta bönder 
hade sina vanliga arbetsvagnar som 
var lättare men klenare byggda och 
med 8 cm skoning, se bild, att köra 
med olika bredder på stenlagda väg-
ar spelade inte så stor roll men på 
vanliga grusvägar när det regnande 
men ännu värre när tjälen kom och 
tjällossningen satte in, att köpa nya 
bredare hjul bara för stenkörning-
en kan man förstå var kostsamt, en 
del gjorde så att dom satte på 10 
cm skoning på 8 cm hjul å det kan 
ju tyckas bra men när det börja frysa 
till på blöta vägar så bildades det små 
korvar på var sida hjulen som snabbt 
frös till så man kan förstå att smock-
an hände löst när pojkarna träffades 
på lördagskvällen och med lite starkt 
innanför västen. När transporten 
gick över berghällar så kunde man 
hugga in räfflor i berget så hästarna 
inte halkade, se bild. Jan berättade 
att det var straffbart att lasta för 
tungt för hästarna det kunde sluta 
med tinget i Strömstad. Jan berät-
tade att under första V-kriget var 
det så ont om mat att man spräng-
körde hästarna så man kunde slakta 
dom och på så vis få mat, vi skall inte 
döma någon, vi får förutsätta att det 
var hästar som reda hade gjort sitt, 
men som gammal mjölkbonde känns 
det inget vidare.

Inger Hansson berättar. Min morfar 
Fredrik Lantz som bodde på Präste-
säm körde sten med häst och vagn 
från stenhuggeriet i Prästesäm. Jag 
tror att han körde till Sannäs för ut-
skeppning av stenen därifrån. Inför 
sin 50-årsdag år 1930 köpte han en 
matservis på Kooperativa i Sannäs 
och fraktade hem den på stenkärran! 
Men servisen höll. 

Miljoner gatsten skeppades ut och 
torg och gator stenlades både i Sve-
rige och runt om i världen och där 
sedan vagnshjulen har rullad många 
mil och därefter bilarna som tog över 
på detta nästan outslitliga underlag, 
den Bohuslänska graniten.

Dick Johansson 
Tanums Hembygdsförening

Stenvagn 10 cm skoning

Arbetsvagn 8 cm skoning

Räfflor i körbananStenkörning Hartvig Nilsson
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Klövjning
Ordet klövja är besläktat med kly-
va. Det innebär att man fördelar 
det som ska transporteras i två de-
lar som appliceras på ömse sidor om 
hästen. En klövjesadel är en robust 
anordning med två krokar som man 
kan hänga en klövjekorg på. Det är 
viktigt att man hänger upp de två 
klövjekorgarna samtidigt för att för-
hindra att sadeln glider runt.

På en klövjesadel kan man hänga 
knappt 100 kg, fördelat på två 50 ki-
los korgar. Det blir alltså väsentligt 
mindre last än med en vagn eller en 
släpa. 

Klövjning tillämpas framför allt vid 
innästling, dvs. man smyger sig in 
bakom fiendens linjer, och i sådan 
terräng att inte ens en släpa kan dras 
fram. 

För oss kom klövjning att användas 
när vi deltog i en övning tillsam-
mans med Krigsskolan i Fria kriget, 
dvs. en form av strid som innebär 
att man har förlorat kontakt med 
större förband eller har nästlat sig in 
bakom fiendens linjer. Vid denna öv-
ning, som ägde rum i trakterna kring 
Malmköping var det rejält snötäcke. 
Eftersom det var vårvinter var det 
dagsmeja på dagen och minusgrader 
nattetid. Fria kriget genomförs en-
bart nattetid, vilket innebar att det 
var hård skare. Min grupp hade tre 

Strömsholm 
Utbildningsåret 1965-66

Del 2

hästar: två unga nordsvenskar som 
kom direkt från Wången, samt ett 
halvblod av det mindre slaget. Nord-
svenskarna bokstavligen smög fram 
på skaren och lyfte bara en hov i 
taget. Varmblodet skuttade och bra-
kade igenom vid varje språng. Efter 
ganska kort tid blev det en blodig 
historia och vi lyfte av all packning 
från varmblodet och fördelade det 
på de två nordsvenskarna som alltså 
kom att bära nästan 150 kg. Men de 
smög fram och skaren bar fortfaran-
de. Det stackars halvblodet fortsatte 
att skutta och fortsatte att braka ige-
nom. Det var sorgligt att se och det 
varade i sex dygn.

Vid K4 i Umeå, dit jag kom efter 
grundutbildningen för officersut-
bildning, var trossen buren av klövje-
hästar, som kallades för packhästar. 
En ryttare styrde en packhäst med 
en stång, som en skidstav, men med 
en karbinhake i stället för truga. Det 
gick ganska bra att trava med en 
packhäst vid sidan. Hoppa över hin-
der och bäckar var däremot inte så 
lätt. Packhästen kunde ibland vägra, 
medan den häst man red på glatt tog 
sig över hindret. Då gällde det att ha 
töjbara armar och att vara ordentligt 
sadelfast.

Marscher
Under det år som vi tillbringade vid 
RS utförde vi åtskilliga marscher, 
dvs. övningar att transportera mate-

rial långa sträckor. Det kunde vara 
långa sträckor över många dagar eller 
lång sträcka under ett enda dygn. 

Hästarna marschtränades varje dag 
under några timmar, så att de kunde 
uthärda de längre övningarna. Det-
samma gällde förstås även oss plu-
tonchefselever, som behövde förstå 
vad som krävs för att ekipaget skul-
le komma fram till en viss bestäm-
melseort vid en viss tid och med en 
nödvändig last och med en häst som 
kunde fortsätta direkt, och som inte 
var skadad.

Balansering av vagnen har jag nämnt 
ovan. Den var viktig inte bara för 
kusken utan givetvis också för häs-
ten. Rätt avvägd vagn sliter mindre 
helt enkelt.

Tempot i en marsch inleddes med 10 
minuter skritt, följt av 20 minuter 
trav, följt av 10 minuter skritt, följt 
av 20 minuter trav och 10 minuter 
vila. Och så vidare i fyra timmar. Då 
läggs en timmes rast in. Och så vi-
dare skritt, trav och vila i ytterligare 
fyra timmar. Travtempot var mellan 
12 och 14 km/tim, vilket är gan-
ska lågt. Men å andra sidan gör det 
att marschen kunde fortgå i många 
många timmar. Ser man till tempot 
man höll under andra världskriget 
på västfronten står sig tempot gan-
ska bra. Krig avancerar inte i 80 km/
tim ens idag. Rörelsen per dygn även 

Rolf Hedquist

Rid- och körskola
– Arméns
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under andra världskrigets sista år 
handlade om några tiotals kilometer. 
Anspannsförbanden hade klarat det-
ta lätt. 

Hästar i krig
I vårt land var hästar krigsplacerade 
fram till 1970. Efter detta datum 
avhästades försvaret och alla hästar, 
fordon, sadlar och annan utrustning 
såldes, slaktades, brändes. Man kan 
tycka att det var väldigt omodernt 
att förlita sig på hästen så långt efter 
andra världskriget.

Vi har alla hört om det polska kaval-
leriet som anföll pansarvagnar med 
lans och sabel och blev nermejade 
med kulsprutor. Det är sant. Men 
det är också sant att tyskarna gick 
till anfall på mot Sovjetunionen med 
600 000 hästar. Det var framför allt 
trosshästar, men också hästdraget ar-
tilleri och åtskilliga tusen hästar som 
användes för partisanförföljelser, 
alltså rena kavalleriuppdrag.

Tyskarna använde hästar även på 
västfronten under hela kriget.

I Finland användes hästar i stor ut-
sträckning. De sågs som oundgäng-
liga och betraktades som hjältar. En 
staty har relativt nyligen satts upp 
för att hedra alla de hästar som del-
tog i kriget och som i många fall fick 
sätta livet till.

Det som motiverade hästar i försva-
ret så sent som 1970, var att häs-
tarna ansågs vara svåra att ersätta 
vid terrängförflyttningar. Ju svårare 
terrängförhållanden, desto bättre att 
nyttja hästar. Dessutom var man ju 
oberoende av bensin; hästarna kunde 
i många fall livnäras på det som väx-
er på platsen. Tillgången på fyrhjuls-
drivna terrängfordon var ganska usel, 
personlastterrängbilen 903, Valpen, 
kunde inte mäta sig med hästdragna 
fordon.

Det som till sist satte stopp för häs-
tarna var nog i första hand att det 
var svårt att hitta soldater som man 
kunde utbilda på en rimlig tid för att 
hantera hästar. Dessutom var det en 
ganska personalkrävande trupp som 
krävdes för att transportera relativt 
liten last, med ett relativt långsamt 
tempo.

Hur gick det för mig?
Efter året på RS återvände jag och 
några av mina kamrater till Umeå, 
där vi tjänstgjorde sommaren 1966 
på K4 med att de veterinärer vi 
träffat sommaren dessförinnan på 
Strömsholm. Knepigt att leda dessa 
veterinärer som var äldre och mera 
erfarna än vad vi var. Men det gick 
hyfsat – med ömsesidig respekt.

I slutet av sommaren antogs jag till 
officersutbildning vid kavalleriet och 
fortsatte i en militär karriär som slu-

tade med att jag blev major i reser-
ven. Jag hann med att se de sista häs-
tarna avvecklas med sorgsna soldater 
som tog avsked från sina kompisar 
som de delat 10 månader med. Se-
dan blev det bandvagnar, snöskotrar, 
helikoptrar. Men också apostlahästar 
sommartid med 25 kg ryggsäck och 
skidor på vintern med en rejält tung 
pulka att dra uppför och bromsa ut-
för. Marschhastigheten för jägarsol-
dater sjönk dramatiskt under som-
marhalvåret när hästarna inte längre 
fanns att tillgå.

Jag tituleras numera professor eme-
ritus, men frågan är om jag inte var 
mest nöjd med den beteckning jag 
hade under några år i krigsorganisa-
tionen: beriden jägare!

"Det som motiverade hästar i försvaret  
så sent som 1970, var att hästarna ansågs  

vara svåra att ersätta vid terrängförflyttningar."
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Historiska Hjul-och Wagnmakare 
som Kungliga Hofleverantörer

•  I en serie presenterar Odd Jansson de nu kända  •

Johan Erik Norman
Hovvagnmakare

Johan Erik Norman 20/12 1818

Hustru, Maria Gustava 19/1 1824

Dotter Anna Maria 12/2 1845

Drottninggatan (hörnet mot Cardu-
ansgränden 10)

Norman övertog rörelsen av Jacob 
Fagerberg 1842. Hans huvudsakliga 
tillverkning var lyxåkdon och han 
utnämndes snart till Hofvagnfa-
brikör.  Paradlandån på Hovstallet 
var t. ex. en av flera som kom från 
Normans verkstad år 1875. Många 
andra förnäma åkdon såldes till slott 
och herresäten runt om i landet. 
Omsättningen hos Norman låg 1880 
på omkring 7000 kronor, vilket på 
den tiden var en enorm summa. 
Kollegorna i Stockholm hade en 
omsättning på knappast hälften av 
denna summa. Namnskylt placerad 
oftast på insticket för parstången.

1882 övertogs rörelsen av två ge-
säller i bolaget under firmanamnet 
Brunnberg & Andersson. Redan 
1894 gick dock företaget i konkurs 
varmed tillverkningen upphörde för 
gott. (Lars Hasselberg).

Enligt Axel Cronquists Ekipage var 
Normans åkdon mindre förnäma 
än B.F. Sjösteens åkdon.

Husförhörslängd 1860

Lärlingar: 
Frans Lindquist f.1836 
Johan Axel Ekamn f.1842 
Hans Robert Lund f.1841 
Johan Henrik August f. 1844 
Thure Vilhelm Wahlquist f.1842

Dessutom 5 gesäller 
Varav en var Lars Victor Nylund  
f. 5/2 1834 (senare hovvagnmakare)
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   Carl Anders kom från föräldrahemmet i Skara till Falun troligtvis 1894. Han var du 25 år gammal och titulerades 
smed i båda flyttbetygen. Han skrev sig i Falun först i december 1896, så han hade arbetat och vistas i Falun mer än 
två år innan han tog steget och registrerade sin flytt.
   Han bodde på Prästtäkten 35:21 (stadsdelen Prästtäkten kvarter 35 gård 21). Kvarteret bytte senare namn till 144 
Vagnmakaren. Nuvarande gatuadress torde vara ~Sturegatan 89.
   Han arbetade åt vagnmakaren Fredenholm.

   Från Falu Stads Fabriks och Hantverkarförenings sammanträde 30 december 1896 rapporterar lokaltidningarna:
   Utfärdades gesällbrev med högsta betyget åt smeden Carl Anders Appell som i öfver två års tid lärt hos fabrikören Fr 
Fredholm.(Dalpilen) vars gesällprof- en Viktoriavagn- af besiktningsmännen smidesmästarna Bergkvist och Hybinett 
bedömts med högsta betyg.
(Falukuriren).

Carl Anders yngre bror Claes Robert(född 1873), som sedermera också blev smed och flyttade till Amerika 1904, 
hade också bott på Prästtäkten 35 och titulerades arbetare året innan från augusti 1895 till april 1896. Bröderna 
hade alltså arbetat tillsammans åt Freden-holm en period.
   I november 1897 flyttade blivande hustrun Maria Karolina Sundberg, som bara var 19 år då, in hos Carl Anders. 
Hon kom från Mora där hon varit piga hos apotekaren Antipas Eriksson i Morastrand från november 1896 till 
november 1897. Tidigare hade hon dock tjänat hos skräddare Rosén i Prästtäkten 35:3-4, från december 1895 till 
november 1896, så hon var inte obekant med omgivningarna. 
   De gifte sig i november 1897 och flyttade omgående till en ny bostad strax intill Präst-täkten 35,3-4 I den fast-
ighet som ägdes av Marias tidigare arbetsgivare Rosén. Den låg på andra sidan kvarteret. Gatuadressen torde ha 
varit~Hyttgatan 54.
   I september föddes sonen Erik.
   Ett mellanspel i november 1900 då Carl Anders skaffar ett flyttbetyg för att flytta till Mora, men det kommer inte 
till användning. Dock tyder mycket på att han bott och verkat en period i Mora, så står det i tidningen i Carl Anders 
minnesskrift då han dör och så berättar dottern Anna långt senare.
   Lite oklart exakt när detta i så fall skedde men det förefaller vara 1900, 1901 eller 1903, då han inte tycks ha  
någon redovisad inkomst ii tidningarna i Falun.
   Annars var det 1899 1000:-, 1902 800:-, 1904 1000:-, 1905 1200:-.
   Man byter bostad några gånger men det rör sig om samma kvarter.
   I oktober 1901 föds dottern Karin och i november samma år flyttar man tillbaka till Prästtäkten 35:21. Där föds 
dottern Anna i november 1903 och man flyttar nu åter till Rosén och bliv kvar där till september 1905.

   1905 går Fredenholm och Carl Anders skilda vägar då C A startar eget tillsammans med svågern Karl August 
Sundberg. Man annonserar båda i FaluKuriren i september 1905 som följer:
   Undertecknad har denna dag till mina mångåriga smidesarbetare Herrar Carl Appell och August Sundberg över-
låtit min här i staden bedrivna smidesrörelse som nu är flyttad till Carl Johanssons Smidesvärkstad, Trotzgatan 2.
   Mitt vagnmakeri som jag här i staden i öfver 28 år bedrivit kommer jag fortfarande att utöfva och kommer Herrar 
Appell och Sundberg fortfarande beslå mina vagnar och utföra smidesarbetet.
F Fredenholm Vagnmakare

   Carl och August har samma ingress och tillägger hovsamt
   Vi rekommenderas oss i den ärade allmänhetens benägna hågkomst och komma att utföra allt arbete omsorgsfullt, 
punktligt och till billiga priser.
C Appell A Sundberg
   
   Från september 1905 till november 1910 finns familjen på Gamla Herrgården 37:12 och nu anges Carl Anders 
som ägare till fastigheten. Carl Anders köper gården av en fru Nord för 2 550:-. Nuvarande gatuadress ~Bergmäs-
targränd 5.
   Här föds Rut 1906 och Sven 1908.
   1919 är ett turbulent år. Carl Anders säljer fastigheten på Gamla Herrgården och flyttar till vad som förefaller vara 
ett hyreshus på Åsgatan 67. Där föds Nils 1911.

CARL ANDERS APPELL
FALUN
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   Hans kompanjon August Sundberg gifter sig och flyttar till Sundborn. Så det är väl så att från och med nu är Carl 
Anders ensam herre på firman.
   Familjen byter nu ofta bostad.
   1911 till Lisselska huset Åsgatan 12
   1913 till Kämparvet ungefär nuvarande Bergmästargatan
   1915 till Trotzgatan 2.
   Lydia föds 1914 hos Marias föräldrar i Torsång och enligt Anna Lidman vistades familjen en del där kanske medan 
bygget på Gamla Kajen pågick.
   
Dalpilen rapporterar i juni 1914:
   Hantverksföreningen beviljar C A Appell ett resestipendium på 50:- att besöka Baltiska utställningen i Malmö.
    1951 var bygget på Gamla kajen klart och familjen kunde flytta in i det hus som seder-mera kom att betecknas 
som Falu Maskinaffär och blev ett bekant inslag i Faluns gatubild. Adressen var Östra Hamngatan 1. Bostad på över-
våningen och verkstad nertill. 
   John föds här 1917.

   I april 1919 skriver Falu Läns Tidning
   Fastigheten Östra Hamngatan 1 i Falun har av smidesfabrikören C A Appell försålts till till Bröderna Rylander att 
tillträdas den 1 maj. Fabrikör Appell kommer att upphöra med sin därstädes bedrivna verksamhet.
  Carl Anders köpte nu egendomen Lilla Kårarvet utanför Falun och flyttade in där i december 1919. Han startade 
även en smedja där, men blir inte långvarig. 

   I mars 1922 skriver Falu Läns Tidning:
   Fabrikör C A Appell har försålt sin egendom Lilla Kårarvet med levande och döda inventarier till handlanden Emil 
Hedberg, Göteborg.

   I oktober 1922 skriver samma tidning
   Fru Elisabet Thorsell har till smidesmästaren C Appell försålt sin å Elsborg belägna gård.
   Det var fastigheten 169 Assersorn 3 på Engelbrektsgatan här i staden belägna gård.
   Nu har man till slut hamnat på adressen Hyttgatan 18, fastigheten 170 Bergsrådet 12, där man kan ha både bostad 
och bedriva smidesverksamhet. C A och Maria bliv kvar där till sin död 1935.
   1926 dör dottern Rut. Hon blev 20 år gammal och var aktiv inom Frälsningsarmen. Hon kallas där kårkadett vid 
det åminnelsemöte Frälsningsarmen arrangerar efter begravningen.
   I första delen av 30-talet köper C A industrifastigheten Ornäsgatan 21 och flyttar verksamheten dit.

   När Maria dör 1935 skriver Falu Läns Tidning:
   På fredagen avled i Falun fru Maria Appell, maka till smidesmästare C A Appell. Fru Appell, som vid sin bortgång 
var 56 år gammal, var känd som en stilla och försynt kvinna med varmt religiösa intressen. Närmast sörjande är 
make samt barn, barnbarn och syskon. I anslutningen till jordfästningen höll Missionsförsamlingen en minnesguds-
tjänst.

   När Carl Anders dör kort tid senare är tidningen mera utförlig och skriver:
Smidesmästaren Carl Anders Appell
   På onsdagen avled å Falu lasarett, efter någon tids sjukdom, smidesmästaren Carl Anders Appell Falun. Den avlidne 
var i 65-årsåldern och blev änkeman för omkring en månad sedan. Sörjes närmast av fyra söner och tre döttrar.
   Smidesmästaren C A Appell var bördig från Västergötland. Han utbildade sig i smedyrket och sedan han 1894 
inflyttat till Falun hade han en tid anställning hos dåvarande vagnmakaren Fredenholm. Efter någon tids vistelse i 
Mora etablerade sig Appell åter i Falun där han tillsammans med en släkting drev smidesverkstad.
   Sedermera satte han upp en egen smedja på tomten där nuvarande Falu Maskinaffär är belägen och flyttade sedan 
över smedjan till Auktionskammartomten. Därefter innehade han någon tid egendom och drev smedja i Kårarvet ut-
anför Falun, varpå han åter förlade sin rörelse till staden med smedja vid Engelbrektsgatan. Slutligen inköpte han den 
vid Hyttgatan belägna smedjan vilken han innehaft till på sistone, då han överlät rörelsen på sönerna som etablerade 
sig i verkstadslokaler vid Ornäsgatan.
   Den bortgångne tillhörde Hantverksföreningen och Västgöta Gille.
   Den av smidesmästaren Appell här i staden startade smidesverkstaden arbetades upp till betydande omfattning. 
Den avlidne åtnjöt anseende som en mycket dugande och förfaren yrkesman. Personligen var han en hedersman av 
gamla stammen, frimodig, rättänkande och arbetsam. I de anhörigas sorg deltager en stor vänkrets bland vilken den 
avlidne varit varmt avhållen och uppskattad.

Bo Appell
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Fångvagn

Vagonett Landå Shelburne

Promenadsläde Promenadvagn
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Historiska fotografier 30
• I en serie presenterar Hans Ola Ericson historiska bilder •

Hästar och vagnar, 
fyra generationer Ax:son Johnson.

I Sverige byggde Nylunds vagnfabrik paradvag-
nar som i kvalitet och konstnärligt utförande 
var jämbördiga med franska och engelska vag-
nar.

Gamla åkdon sätter igång fantasin. Man blir 
imponerad av hantverket och vill veta mer om 
människorna som färdades i vagnen eller satt 
på kuskbocken.

Landån på bilden fotograferade jag på herr-
gården Isaksbo utanför Avesta. Om jag minns 
rätt var det på 1970-talet. Vagnen tillhörde 
bergsingenjören Axel Ax:son Johnson och hans 
hustru Antonia, bördig från Brasilien. Tre ge-
nerationer Ax:son Johnson vistades långa peri-
oder i Avesta där de var ägare till Avesta jern-
verk som var världsledande med sitt rostfria 
stål. Familjen ägde två herrgårdar grannskapet. 
Familjerna Wallenberg och Ax; son Johnson 
dominerade svenskt näringsliv under  decen-
nier. Nordstjernan,  Johnson Linjens lastfartyg 
trafikerade världens hamnar.

Generalkonsul Axel Ax;son Johnson (Nr 2) 
väckte uppmärksamhet på 50-talet då han till-
sammans  med herrgårdskusken Sten Wåtz red 
över Marcustorget i Avesta. Patriarkens 
engelska  fullblod hette Sibylla.

Clarence von Rosens berömda stall från mitten 
av 1800-talet var i bruk ända in på1970-talet. 
Bergsingenjören (Nr 3) och flera ambassadörer 
hade sina hästar i stallet och red på Djurgår-
den.

Känt är att Antonia Ax:son Johnson  (Nr 4) är 
road och seriöst intresserad av hästar. Vem vet 
kanske hon också vårdar en och annan vagn på 
sin hästgård.
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Kulturbevarare på
Östgötaslätten

Någon mil utanför Linköping ligger 
Rappestad. Där har Lars Hjalmars-
son byggt upp sitt privata vagn- och 
lantbruksmuseum. Lars född 1936 
på Slycke Trädgård övertog släktgår-
den tillsammans med en bror. Under 
ett långt yrkesliv inom lantbruk har 
han utvecklat mångsidiga färdigheter 
inom bl a snickeri och smide, något 
som även kommit grannarna till del. 
Körhästar var också ett intresse och 
han skaffade två fjordston som an-
vändes både i arbets- och ekipage-
körning.

Under de senaste fyrtio åren har 
han samlat ihop ett fyrtiotal vagnar 
och slädar som renoverats till vårdat 
originalskick. Bland vagnarna finns 
många exempel på Lars skicklighet 
att reparera vagnshjul. Tillsammans 
ger åkdonssamlingen en represen-
tativ bild av fordonsbeståndet på 
östgötska gårdar under första fjärde-
delen av förra seklet. Där finns flera 
exempel på åkdon som funnits på 
släktgården i över hundra år.

Samlingen är överskådligt ordnad 
och varje fordon är försett med eti-
kett som anger typ, ålder och prove-
niens Dessutom finns handredskap 
för jord- och skogsbruk bl a en in-
tressant samling motorsågar.

I ladugårdens gamla mjölkrum finns 
en fin samling arbets- och åkselar 
med tillbehör, föredömligt skötta 
och inoljade.

Lars bor numera i Linköping, men 
tittar regelbundet till sitt museum, 
visar det gärna och har försäkrat sig 
om att det även i framtiden kommer 
att finnas i släktens ägo.

Åke Öberg

16 Ekipage 3 • 21



17Ekipage 3 • 21



John August Carlsson

Trots att jag bara var drygt fyra år när min 
farfar John gick ur tiden, så minns jag väl hans 
resliga gestalt och sparsmakade sätt att vara. 

Nu när jag forskar i min släkt, så förstår jag att 
just de egenskaperna var värdefulla för att bli en 

kusk på herrgårdarna i Sörmland. 

John August Carlsson föddes den 16 
augusti 1884 vid Skeppsta bruk i Gåsinge, 

Södermanland, som son till kusken vid samma 
bruk Carl Gustaf Karlsson och hustrun Johanna 

Charlotta Carlsdotter. 

Hans far avancerade från stalldräng till kusk 
under den tid som Oscar Dickson ägde gården, 

1881-1908.1908 flyttar från Skeppsta och 
vidare benämns f.d. kusk.

Körskolan i Strömsholm
Då har sonen, min farfar John lämnat 
föräldrahemmet för Rytterne i Väst-
manland där han kommer att utbilda 
sig till kusk vid körskolan i Ströms-
holm dit arméns rid- och körskola 
var förlagd under åren 1868-1970. 
Här genomgick John sin utbildning 
mellan den 24 juli och 24 oktober 
1907, då han tilldelades vitsorden:

Strömsholm

Parkörning    Med beröm Godkänd

Spannkörning   Med goda anlag Godkänd

Vagnars och selars rengöring mm Med beröm Godkänd

Hästars skötsel och vård  Med goda anlag Godkänd

Uppförande    Berömligt
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Första arbetet: Tidö slott
Sitt första arbete får han som 2:e 
kusk vid Tidö slott.  Den 23 no-
vember 1907 är han registrerad in 
inflyttningslängden. Han flyttar in i 
”Mejeriet”. Tidö slott ägs av familjen 
von Schinkel och det är David von 
Schinkel som skriver betyget den 5 
augusti 1908. I den mycket intres-
santa boken ”en herregårdskusk be-
rättelser”, skriver XX Persson bland 
annat om sin tid hos von Schinkel 
den yngre och äldre. Han var 15 år 
äldre än John, och det var inte han 
som var 1:e kusk vid Tidö den här ti-
den. Men det var nära att deras vägar 
hade mötts här!

Stjärnholm
Nästa anhalt blev Stjärnholm i Ny-
köpings S:t Nicolai dit han flyttar 
i oktober 1908.  Stjärnholm ägdes 
då av släkten d’Ortrante. Enligt de-
ras egen historik tjänstgör flera män 
i släkten som hovstallmästare och 
en ridbana anläggs i parken. Idag är 
Stjärnholms slott en stiftsgård. Vid 
ett besök i fick vi tillfälle att gå in 

i stallet som förstås är ombyggt och 
hästarna har idag rymliga boxar. Men 
en liten skärva av en gammal spilta 
sparades, kanske av nostalgiska skäl. 
Där vet jag att min farfar hade varit.

Betyget är undertecknat av Charles 
d’Ortrante. 1910-08-14

Abbotsnäs, Floda.
Från  Nyköping flyttar han i mars 
1911 till Abbotnäs i Floda försam-
ling, Södermanland. Här blir han 
kvar till 1914. 

Abottnäs ärvde Bernhard Grill 1869. 
Hans far arrenderade gården efter-
som Bernhard Grill bara var ett barn. 
Det är dock han som undertecknar 
betyget den 9 augusti 1914. John 
lämnar tjänsten på egen begäran.

Brandalsund, Ytterjärna
Nästa anhalt är Brandalssund dit han 
flyttar för arbete som kusk för Ed-
vard Cederlund. Tillsammans med 
honom flyttar hans mor Johanna 
Charlotta Carlsdotter som nu blivit 

änka. Han har två olika daterade be-
tyg därifrån, ett undertecknat av Ed-
vard Cederlund och ett underteck-
nat av förvaltaren John Scharp.

Lindhagen, Överjärna
Nu märks det att förändringens vin-
dar har börjat blåsa för kuskyrket. På 
hösten 1917 flyttar han och modern 
in i Lindhagen, Överjärna. Nu är han 
grovarbetare. 

Men redan hösten därpå öppnar sig 
nya möjligheter och han får åter an-
ställning som kusk.

Oppeby gård, St Nicolai, Nyköping
Den här sista anställningen som kusk 
kommer att få stor betydelse för 
John liv. Här arbetar Astrid Anders-
son från Pjätteryd i Småland som 
kokerska. Modern Johanna Charlot-
ta dör på våren 1921. På sommaren 
flyttar han till Lidingö och i decem-
ber samma år flyttar även Astrid dit 
efter att dom gift sig i Pjätteryd.

John på kuskbocken, Oppeby.
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Lidingö
Väl på Lidingö bodde de i en lägen-
het till dess att det egna huset var 
färdigbyggt 1923. Här startade John 
och Astrid ett åkeri med transporter 
som skedde med häst. Lidingö var 
på den här tiden ren landsbygd och 
det fanns flera gårdar mellan vilka 
han körde. 1923 byggs Lidingöbron 
och det är lätt att föreställa sig att 
utvecklingen av bilar och bygget av 

bron, vilket möjliggjorde transporter 
av ett helt annat slag, gjorde att John 
A Carlssons hästdrivna åkeri inte va-
rade så länge. Det visar också den an-
sökan om byggnadslov som lämnades 
1929 och möjliggjorde ombyggnad 
av stallet till garage och smedja. Det 
finns bara en enda bild bevarad av 
någon häst därifrån, det är med min 
far, 1 år, på ryggen. Någon bild av 
vagnarna har – hittills – inte hittats. 

Men åkeriet levde vidare, nu hakade 
även John på biltrenden och åkeriet 
kom att utvecklas under lång tid, 
från gengasbilar till lastbilar. Sonen, 
min far, tog över åkeriet och drev det 
vidare som ett lastbilsåkeri. 

Viveka Carlsson

Begravningsfölje

Instagram

Följ oss på Instagram!
@vagnhistoriska
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RYSKA KEJSARINNANS SLÄDE

Släden, en rysk kibitka, har en unik 
historia och kan utan överdrift be-
tecknas som en släktklenod. Den 
skänktes 1793 av ryska kejsarin-
nan Katarina II till stamfadern för 
den grevliga grenen av adelsätten 
Klingspor, sedermera fältmarskalken 
Wilhelm Mauritz Klingspor (1744-
1814), upphöjd i grevligt stånd 1799. 

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

Under hösten 2020 fick De arbetande herrarna i Vallavagnarnas Vänner en förfrågan 
från Marie Klingspor, Grönlunds Säteri i Åsbo om att restaurera en 1700-tals-släde. 

Tidigare hade de deltagit i renoveringen av en kalesch från Grönlund. Svaret blev 
positivt, en mycket försiktig restaurering vidtog och släden var färdig före jul.  

Den kommer att deponeras i Åsbo Hembygdsförenings vagnmuseum som är under 
uppförande på Grönlund.

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

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

och under kriget mot Ryssland 1788 
- 90 stora och framgångsrika insatser 
för att rädda vad som räddas kunde 
av såväl armén som dess förråd.

Åke Öberg

Klingspor
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År 2017 var det en auktion i HOK 
Småland, hos Jan-Olof Gustavsson 
(f.d medlem i VHS). Många VHS 
medlemmar var där förutom en hel 
del folk från orten. Många fina vag-
nar, slädar, redskap och tillbehör sål-
des. Jag köpte en del lyktor till vag-
narna på museet och en Dogcart från 
Thulins samt en Morey Car. 

Dogcarten har nr. 38 i Thulins kata-
log och är en lyxvariant byggd i ask-
trä med inläggningar med almträ på 
sidorna. Den är tillverkad 1920 och 
kommer ursprungligen från Bratte-
fors Säteri utanför Vaggeryd. Senare 
såldes den till familjen Sager på Ry-
fors bruk utanför Mullsjö. Därefter 
såldes den på en auktion till Anette 
Kruse (medlem i VHS) som sålde 
den efter att ha kört den mycket till 
Jan-Olof Gustavsson. Jag byggde om 
en gammal parstång genom att kor-
ta den och byggde på en förvåg för 
att passa mitt Russpar. Nya dynor 

har sytts av AnnChristine Olausson 
(VHS medlem). Kör med den varje 
sommar och känner mig som en gre-
ve. Tyvärr är den ganska bullrig som 
alla dogcart med resonanslådan i bak. 
Jag har stoppat in en madrass istället 
för en hund för att få lite dämpning. 
Den rullar fint och uppskattas av 
hästarna. 

På auktionen i HOK stod även en 
Morey Car som enligt Jan-Olof bara 
finns i 4 exemplar i Sverige. Är det 
någon som vet om något annat exem-
plar än denna så hör gärna av er. Vore 
kul att jämföra. Jag saknar passande 
lyktor och ev. ett säte eller koffert 
som ska vara bakom sätet. Giggen 
har en nedfällbar lucka i bak och 
kanske ska det vara ett säte även där, 
men det är dåligt med plats. Vore kul 
att se hur det ska vara. Morey Car 
är en speciell gigg med lite udda lös-
ningar. Den har s.k. sidofjädring som 
lär vara en mycket ovanlig konstruk-

tion. (se bild). Detta gör att den 
är mjuk i gången. Den har även en 
speciell konstruktion där man fäster 
draglinorna (se bild). Ett fjäderblad 
som i ändarna har krokar där linorna 
fästes. Det påminner om lösningen 
som finns på en del planvagnar som 
dra tunga lass. Denna konstruktion 
gör att starten blir mjuk för hästen 
och inga ryck i vagnen. 

MoreyCar 
– damernas favorit

Morey Car
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Denna Morey Car är förmodligen 
byggd av Thrupp & Maberly i Lon-
don. Denna vagnmakare startade på 
1760 och var mest känd för att byg-
ga omnibussar för häst och senare 
även bussar. De gjorde även exklusi-
va träkarosser för lyxbilar som Rolls 
Royce. Ordet Morey kan komma 
från ett landskap i Skottland, men 
kan även ha andra ursprung. Vad 
som gett giggen namnet är okänt. Är 
det någon som vet så hör av er. Den-
na är byggt på 1800-talet och har 
mycket handsmidda detaljer. Skär-
mar och fronten är gjorda i läder. 
Axel med nav och bössa är en senare 
variant då den är lagrad med kul-
lager från SKF. Kullager kom först 
runt 1930 på hästvagnar. Men det är 
ingen nackdel, då de rullar jättefint 
i navet. Skaklarna har mässingsbe-
slag för gigganspänning. Jag har dock 
svetsat på fästen (hak) för att kunna 
köra med en loksele med seltunga. 
Den gula färgen har jag blandat själv 

med linolja och pigment. Den är 
lite ljusare än originalet. Giggen är 
målad med 4 lager linoljefärg + 2 
lager grundfärg och randad med en 
emaljfärg. Sittdynan är ny och sydd 
av AnnChristine Olausson. 

Varför är det då damernas favorit? 
Jo, den har ett stort och brett insteg 
med två instegsplattor och stor plats 
för benen då kvinnor på denna tiden 
hade stora yviga kjolar. Ryggstödet 
på den vänstra sidan är förhöjt för 
att ge ett bra stöd. Den kördes med 
kusk som satt på höger sida, där även 
ett fotstöd och piskhållare finns. Jag 
påbörjade renovering 2020 och lade 
det sista lagret linoljefärg januari 
2021. Har nu kört den med mina 
Russ i ur och skur. Går jättemjukt 
och verkar gillas av hästarna. Går 
bäst i trav och har en tendens att 
wobbla i galopp. Som sagt, känner 
någon till någon annan som har en 
dylik gigg eller har mer information 

om denna sällsynta gigg så hör av er. 
Är även som jag sade spekulant på 
ett par passande lyktor.

Vid pennan 
Lasse Hellsten

"Kör med den varje sommar 
och känner mig som en greve."

Dogcart från Thulins

"Varför är det då  
damernas favorit? 

Jo, den har ett stort och 
brett insteg med två 
instegsplattor och  

stor plats för benen då 
kvinnor på denna tiden  
hade stora yviga kjolar."
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Bildtext: 
2 Carolus X11 marschväg

Del I
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Bildtexter: 
3 folksamling i Rumänien
4 hästbytesplats
5 bivack
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Bildtexter: 
6 seldon
7 britsjkan
8 ledningsgrupp
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Bildtext: 
9 rumänsk väg Föreningen C XII har rättigheten till samtliga bilder.

Vad är detta för harv?
Styvt 2 meter bred och knappt 2 meter lång med 
draganordning. Kan vara fabrikstillverkad eller 
gjord av lokal smed. Vändbar. Transporterades 
troligen på en vagn. Ändamål?

Tacksam för svar.  
Redaktionen.
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DAGUERRE

COLLECTION ANDRE BECKER - EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE VOITURES 
HISTORIQUES, TRAÎNEAUX, LIVRES ET ACCESSOIRES CONCERNANT 

L’ATTELAGE, DU XVIIIE AU XIXE SIÈCLE
Mardi 13 Juillet 2021 10:30

Stor auktion med mycket gamla 
vagnar samt en del nyare. 

Ett urval för att visa prisbilden. Min 
franska är som mandarin, obefintlig, 
men namnen är de som vi använder. 
Alltså inga problem.

Priserna omräknade till SEK. Priser 
inom parentes är utropspriset.

Ett 50-tal vad jag skulle kalla karos-
ser, lika många ”vanliga” vagnar samt 
en hel del slädar. Mängder med lyk-
tor och övriga föremål.

Odd Jansson

Coupe de Gala (217 000- 326 000)  3 108 800 kronor.

Road coach (435 000-598 000)   
576 000 kronor.

Lyktor (5 400-8 900)    
4 100 kronor.

Vis-á-vis-släde (8 700-10 900)   
4 100 kronor

Promenadsläde (5 400-8 900)   
4 200 kronor.

Milorden (16 400-21 700)    
4 100 kronor.

Duc/promenadvagn (16 400-21 700)   
19 000 kronor.
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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!

ANNONSERA 

I EKIPAGE?

KONTAKTA:
info@vagnhistoriska.org

En praktisk vagn som via Wien kom 
från Öst- till Västeuropa i början av 
1800-talet. På dagen kan den fung-
era som en öppen resvagn, där fyra 
personer sitter visavi, och på natten 
som en bekväm sängkammare för en 
eller två.

Korgens golv är helt plant, varför en 
fullvuxen man kan ligga på det i hela 
sin längd. När vagnen är iordning-
ställd som sovplats fälls det främre 
sätet upp. Den sovande skyddas för 
väder och vind av en sufflett, en trä-
huv, som är vikbar, en fotsack och ett 

tättslutande glasfönster. Britsjkan 
var under 1800-talet särskilt populär 
bland kurirer som behövde resa dag 
och natt med diplomatpost.

Britsjkan är hög, med C-fjädrar och 
bom. Den har som öppen vagn vissa 
likheter med barouchen men kusk-
bocken är lägre. Denna kan för övrigt 
avlägsnas, när vagnen körs á la d´Au-
mont.

Längst bak finns ofta ett säte för 
tjänare. Där kan också en reskoffert 
placeras.

Samma funktion som britsjkan hade 
dormeusen, som utvecklades i bör-
jan av 1800-talet och blev populär 
i Frankrike och övriga Västeuropa. 
Den hade fast kur, på vars tak man 
kan medföra en ganska stor pack-
ning. Sätet för tjänarna längst bak är 
försett med en sufflett.

BRITSJKA
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Posttidning B
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Vagnhistoriska Sällskapet

Spärringe Sunnegården
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