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NYA MEDLEMMAR I VHS

Ni hälsas välkommen till VHS – Vi hoppas att Ni skall trivas med oss i Sällskapet.
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26 januari 2022  Styrelsemöte som TEAM-möte
8-10 april 2022  Renoveringskurs Forsvik
23-24 april 2022  Årsmöte med resa i Södermanland

Se även på hemsidan vagnhistoriska.org där information om kommande aktiviteter visas.



När detta skrives så är vi i slutet av november och dagarna 
blir kortare och kortare även här i södra delen av landet med 
mörka kvällar i det ofta mulna vädret vi haft under månaden. 
Temperaturen har dock dröjt sig kvar på ganska angenäma ni-
våer runt 10 gradersstrecket och tydligen så höll den meteoro-
logiska sommaren sig kvar längs västkusten och delar av Skåne 

långt fram i november. Snart vänder det och vintersolståndet infaller 21 december 
och en bit in i januari så är det märkbart hur dagen blir längre och ljusare.

Det är tid att se tillbaka på ett år som gått, pandemin har hållit oss i sitt grepp 
även detta år men med den vaccinationstakt vi har så verkar det som om vi kan 
se fram mot ett bättre år 2022. Under innevarande år så har de allra flesta ar-
rangemangen varit inställda, så även för oss. Tyvärr kunde ingen årsmötersresa 
genomföras och vårens renoveringskurs ställdes in och det har heller inte varit 
några vagnparader vare sig i Linköping eller Almnäs. Under hösten så har dock 
en viss ljusning skett och vi kunde genomföra höstens renoveringskurs som plane-
rat med nöjda deltagare. Det märktes hur efterlängtat det var att träffas igen. 

Några medlemmar har också varit ute och putsat vagnar och även några hem-
bygdsföreningar har fått besök.

Styrelsen har haft ett flertal möten digitalt under året och även årsmötet genom-
fördes digital, det är förnämligt att tekniken finns när man inte har kunnat träf-
fas fysiskt. Dessa möten har blivit mycket effektiva men man saknar de diskus-
sioner som kommer till vid ett fysiskt möte. 

Nu är det tid att blicka framåt och för VHS del så kommer en renoveringskurs 
att hållas i början av april, den är mycket populär så anmäl dig innan den blir 
fulltecknad, och årsmötet och dess resa är planerad till 23–24 april. Den kommer 
att avhållas i Sörmland mer om detta inne i denna tidning.

Något vi alla behöver fundera över är hur vi skall kunna få fler medlemmar i säll-
skapet detta är något som de flesta föreningar brottas med runt om i landet, det 
har varit speciellt märkbart nu under pandemin då vi tappat en del medlemmar. 
Du som medlem kan kanske intressera någon i bekantskapskretsen eller har kon-
takter hos någon hembygdsförening eller körsällskap som skulle vara intresserade. 
Styrelsen ställer gärna upp med informationsmaterial till den som är intresserad. 
Desto fler vi blir ju bättre kan vi bevara kör- och vagnkulturen till nästkommande 
generation. Låt oss gemensamt försöka göra 2022 till ett år då vi bryter trenden 
och medlemsantalet ökar igen.

Snart står julen för dörren med alla sina traditioner och tomten kommer på besök. 
Ni har väl putsat släden så han kan åka ståndsmässigt?

Jag vill också uppmana er som har något intressant att berätta i ord och bild, 
stort som smått, skicka in till redaktionen, alla bidrag mottages med tacksamhet. 
Vi har fått in en hel del från er medlemmar men tidningens behov är omättligt.

Jag vill också passa på att tacka er alla för det arbete ni var och en på ert håll lagt 
ned för VHS under året med förhoppning att vi kommer att få ett nytt spännande 
år med sällskapet.

God Jul och 
Ett Gott Nytt År

Peter Ambjörnsson

Ordföranden har ordet
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Efter två års uppehåll så är det nu hög tid för en årsmötersresa, 
boka redan in nedanstående datum med förhoppning om ett stort deltagarantal.

Nedan finns den preliminära planen och en detaljerad artikel om resan och 
information om anmälan kommer i Ekipage nr 1 2022.

Vi kommer att bo på Plevnagården i Malmköping där också årsmötet 
kommer att avhållas.

Program för VHS årsmötesresa 
23-24 april i Sörmland

LÖRDAG 23 APRIL
08.00  Avresa med buss från Plevnagården i Malmköping
09.00-11.00 Besök Tistad slott inkl fm kaffe
 Nyköpings Automobilsällskap förevisar ångvagn  
11.00-11.45 Buss
11.45-13.15 Besök Ericsberg 
13.15-15.00 Buss samt lunch Flens Golfklubb
15.00-16.00 Elghammar 
16.00-16.45 Buss till Plevnagården i Malmköping
19.00  Årsmöte med efterföljande mingel.
20.00  Middag 

SÖNDAG 24 APRIL
08.00-08.30  Avresa egna bilar
08.30-10.30  Båvens spinnhus inkl fm kaffe
10.30-10.45  Egna bilar
10.45-12.00  Björkhult Sparreholm vagnsamling
12.00-12.30  Egna bilar
12.30-13.15  Lunch Grytbergs 
13.15-13.30  Egna bilar
13.30    Ånhammar
15.00  Eftermiddagskaffe och tack för denna gång.

Kallelse till årsmöte
Lördagen den 23 april 2022 klockan 19.00

Plevnagården Malmköping

Föredragningslista enligt Vagnhistoriska Sällskapets stadgar

Hoppas  
att vi ses i  
Sörmland  
i april!
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Äntligen blev det en vagnrenoverarkurs!

Pålägget klart bara att kyla

Nio stycken deltagare fick som 
vanligt en trevlig helg med mycket 
skratt, god mat och fakta.

Temat var målning med fokus på 
randning. Tyvärr kunde inte vår anli-
tade lärare komma då han fick jobba 
på Volvo. De hade haft produktions-
stopp pga. halvledarbrist och måste 
köra ifatt. Att en global brist på en 
bildel skulle påverka en vagnreno-
veringskurs var en överraskning.  Vi 
bokar upp honom till nästa kurs som 
kanske blir med temat tapetseri. 

Denna kurs innehöll dock en hel 
del information från Roland Djerf 
som berättade om färger och hur 
man målar samt om hjul på fredags-
kvällen. Roland visade en del filmer 
och det blev mycket frågor och dis-
kussion. Annars blev det mycket 
hjulrenovering där vi bl.a. lade på 
två järnringar med hjälp av en rund 
brasa utomhus. Det var Anders 
Holmberg och Anders Möllberg som 
fick nya hjul med härligt studsljud. 
AnnChristine Olausson fixade en 
dyna och Rolf Lundin tvättade och 

oljade in en Wagonette. Sophia Gyl-
lenhammar och Joakim Kyler med 
sin 10 månader gamla Love lagade 
och skrapade ett hjul. Det kan även 
nämnas att de var nya och unga och 
tillförde mycket energi. Björn Ribers 
fixade med en Åstorpsgigg på upp-
drag från en bekant. Det blev rengö-
ring och inoljning. Göran Peterson 
som är en trogen deltagare och med 
en bra kompetens byggde upp sidor 
på en Dogcart. Det blev mycket lim-
mande och tillpassande. 

På lördag kväll besökte vi ett Nostal-
gimuseum i Mölltorp med mycket 
sevärt och fullt av minnen från 50, 
60 och 70-tal. Maten var som vanligt 
mycket vällagad och god med lokala 
råvaror. Jennica har nu sagt upp café 
ADA och fokuserar bara på vandrar-
hemmet. 

Vi ser fram mot nästa kurs som vi 
preliminär bokat till den 8-9-10 april 
2022. 

Vid pennan
Lasse Hellsten

AnnChristine Olausson syr dyna
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LYCKAD KÖR- 
OCH VAGNTRÄFF 

I TRANEMO

Göran presenterade sakkunnigt och 
humoristiskt sin förnämliga samling 
vagnar och slädar. Där fanns t ex en 
amerikansk buggy i utställningsskick, 
en kupé tillverkad i Wien 1849 och den 
legendariska landån från Ericsberg som 
visades i vårdat originalskick. Bland 
kupéer, kalescher, wurstar och landå-
letter fanns också böndernas vagnar: 
giggar och slädar, trillor, och någon ar-
betsvagn. Det blev både vagnhistoria 
och vagnhistorier.  

Som sista programpunkt före lunch 
körde Göran sitt frieserpar för buggyn 
och Håkan Blom, Nässjö sitt för en ma-
ratonvagn ur samlingarna.
Efter en delikat lunch fortsatte vagn-
presentationen och som avslutning sat-
te Göran och Håkan samman sina par 
till ett elegant fyrspann för en jaktvagn 
och gjorde en stilfull uppvisning. De 
bland publiken som ville fick åka med 
och den som så önskade fick pröva att 
köra fyrspannet under sakkunnig led-
ning, ett erbjudande som också utnytt-
jades.

Dagen bjöd även på nya kunskaper och 
givande samvaro med gamla och nya 
vänner och när eftermiddagssolen sänk-
te sig, kunde vi anträda hemresan efter 
en sällsynt givande dag i vagn- och häst-
kulturens tecken.

Åke Öberg

Lördagen den 4 september hade Göran Petersson 
och Vagnhistoriska Sällskapet bjudit in alla vagn- 

och körintresserade till Göran i Tranemo. 
Ett fyrtiotal hade hörsammat inbjudan och det 

blev en solig och innehållsrik heldag.
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En mästare på kuskbocken. Göran är flerfaldig 
svensk mästare i parkörning och deltog även i 
VM i USA 1995.
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Sänder några bilder på våran vagn 
Viktoria som vi kallar den. Det finns 
inget firmanamn på den. Hittade 
den på annons i en lokaltidning. Den 
stod i ett båthus vid Orsasjön och 
hade stått i vatten bra bit upp på hju-
len. Den var ändå  i gott skick - och 
tur var väl det för jag såg bara sufflet-
ten - den vagnen ville jag ha, för mig 
var det en kungavagn. Sufflettens 
foder var mycket trasigt så komman-
de vinter lyfte vi av suffletten och 
den  stod inne på golvet i  ett rum 
och jag sydde i nytt tyg, hittade ett 
sammetsliknande grönt foder som 
jag sydde i sakta men säkert under 
vinterhalvåret. Hittade t o m tyg till 
matta till vagnen som var så gott som 
originalmönster, sydde även en dyna 
i liknande tyg. En vagnslykta hittade 
jag på auktion i Rättvik och den andra 
köpte min bror på en marknad i Cre-
mona Italien. Han ringde hem från 
marknaden och undrade om inte jag 

Liten berättelse om 
Svedens Iram och körning

behövde en lykta till vagnen. Detta 
skapande var så roligt. Efter några år 
så tycke vi att vi ville ha bättre hjul. 
Järnbeslagen började lossna en aning. 
Har ju läst att är vagnen  inte skick 
att köra så passar den till muséum, 
men vi ville använda den. Så vi tog 
kontakt med Tidaholmsvagnar och 
de bytte ut skaklar och hjul till håll-
bart material men det skulle se gam-
malt ut. Det blev mycket bra.

Vi har haft mycket trevligt med Vik-
torian  som vi bl a kört flera brudpar, 
ungdomar till skolbalen, födelseda-
gar, spelmän vid jubileum . Det har 
varit allt från strålande sol till ösregn 
där passagerarna klarat sig bra under 
suffletten och en gång då skolba-
len var 17 maj så snöade det så att 
på hemväg från Parken åkte maken 
bakom hästekipaget med bilen för vi 
syntes inte i snöovädret.

Bilden med släden är från Zorn-
gården vid Mora kyrka. Vi tränade 
hästen inför en bröllopskörning från 
kyrkan och då passade vi på att häl-
sa på brorsans svärmor som på den 
tiden på Zorngården, gula stugan 
till vänster som dock inte är med på 
bilden.

Stora gotlandsrusset Svedens Iram 
körde vi med under alla dessa kör-
ningar, han var en klippa. Skulle 
egentligen blivit travponny men var 
för busig, så han fick dra tyngre vag-
nar och det passade han bra till.

Text: Karin Nygard 
Foto: Gunnar Nygard
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Vagnrenovering på Qvallsta

Det kom ett mail från 
Karl-Adam Bonnier:

Jag skriver till dig och söker råd om hur jag skall hantera Qvallsta's lilla vagnpark. Nedan ser du en fil med fotografier på de vagnar, 5 st., och slädar, 4 st., som det gäller. Som du ser står de nu i olika gårdsupplag och har gjort så i över 50 år. Deras skick varierar från dåligt till ganska hyggligt. Eftersom de är en del av min gårds historia, Qvallsta Säteri (Knivsta, norr om Arlanda), så vill jag att de skall få finnas kvar på gården - men i vilket tillstånd - hur mycket renovering är rimligt?

Historien är den att jag köpte Qvallsta under början av 60:talet. Av olika anledningar kunde jag inte själv närvara när gårdens inventarier auktionerades ut, men jag hade givit uppdrag till en nära vän att ropa in de vagnar han tycket verkade intressanta. Jag tror det blev ”rubbet”, alltså hela då existerande vagnpark som sannolikt funnits på gården sedan de varit nya vid förrförra sekelskiftet. Ja, med ett undantag. I samlingen ingår två Landauer, en från Qvallsta och en från en nära granngård, Wallox-säby Säteri, som nu ägs av en av mina söner. Dessa två säterier ligger vid sjön Valloxen och de forna ägarna, när de skulle åka till kyrkan på söndag (Östuna), var nog måna om att visa upp den finaste vagnen!

Mitt kära Qvallsta har ändrat driftskaraktär under det senaste halv-seklet. Vid har inte längre några vinter-djur, och hästar har inte funnits sedan min dotter växte upp på 70:talet. Alltså, ingen häst att spänna för vagnarna. Men nu skall vagnarna flyttas från där det stått i 50 år och det föranleder frågan om hur samlingen skall hanteras. Bara flyttas till en ny upplagsplats, för kanske 50 år till, eller är det dags att ”fixa upp” några av det intressantare grejerna. I så fall, vilka, hur mycket, av vem, och, till vilken kostnad?
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Jag tog kontakt med Uppsalagäng-
et, ett erfaret vagnvårdargäng med 
genomförda vagnvårdarinsatser vid 
flera slott och säterier, idag förstärkt 
med Stefan Rosell, Umeå, välkänd 
skribent i Ekipage. Med stor entu-
siasm ställde VHS-medlemmarna 
upp. Bestämdes aktiviteten till sön-
dagen 3 oktober. 

Gruppen mottogs med stor upp-
skattning av Karl-Adam Bonnier och 
sonen Johan Bonnier. Efter kort in-
troduktion av oss alla grep vi oss an 
arbetet. Men först fika.

Föremålen förvarades i en förråds-
byggnad med betonggolv och trä-
väggar. En alldeles utmärkt lokal. 
Dessutom rymlig, inte alls med allt 
hopträngt. Vagnar namnbestämdes.
En landå, typ Sefton, en promenad-
vagn med löstagbar sufflett och kusk-
bock, en Tidaholmskärra, nr 3002, 
inköpt av Anders Sjöstedt 12/19 
1908, en ”skolvagn”, typ trilla/dog-
cart(vi bedömde att den använts för 
transport av barn till närbelägen sko-
la), en vacker promenadsläde tillver-
kad av Viktor Nylund, 1834-1897, 
Stockholm. Sonen Edvin Nylund 

blev Kungl. Hofleverantör 1897. 
En korgsläde, samt två slädar av trä. 
Vagnar och slädar flyttades om för 
att vi lätt skulle kunna börja rengö-
ring. Först avsopning, dammsugning, 
avtorkning med vatten och svampar. 
Avbrott för lunch. Efter noggrann 
rengöring började inoljning av lä-
dersuffletter och läderstoppningar. 
Därefter inoljning av trä-och järn 
med linolja/terpentin. 

Efter lunch åkte Karl-Adam, Johan 
och jag till närbelägna Wallox-Säby 
säteri, dar en landå var uppställd. Jag 
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bedömde den ca 1850-talet och sena-
re visade Johan mig en boupp-teck-
ning från 1857 där det nämndes en 
landå, med all säkerhet denna. Lan-
dån var i sämre skick med skada på 
bakre suffletten. Denna var också av 
Seftontyp med otroligt vackra smi-
desarbeten och en vacker hel skärm 
mellan kuskbock och kaross. Den var 
tillverkad av Jacob Hohner Wien. 
Landån var så placerad att flera tim-
mars arbete för få fram den krävs så 
den blev denna dag inte omvårdnad. 
Där fanns också en häststötting i bra 
skick som skall sammanföras med en 
bambuskakel jag hittade på Qvallsta. 

Det är den första bambuskakel jag 
sett, ca 7 cm i diameter och 3.5 m 
lång.

Efter en intensiv, arbetsam och in-
tressant dag ställdes objekten upp 
och kommer att täckas med la-
kansväv om någon vecka när oljorna 
något torkat in.

Skrifter om vagnvård och goda råd 
sänds till de nya medlemmarna även 
med en uppgift om första ägaren till 
Tidaholmskärran. Anders Sjöstedt 
köpte Tidaholmskärran 12/10 1908. 
Den uppgiften finns i Tidaholms 

Museums arkiv.  Anders Sjöstedt 
ägde Qvallsta 1910-1913.

Bommen öppnades och vi kunde fär-
das hem efter välförrättat arbete, för 
min del i regn, dimma och mörker. 

Odd Jansson
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Historiska fotografier 31
• I en serie presenterar Hans Ola Ericson historiska bilder •

ERICSBERG
Ätten Bondes Ericsberg med sitt förnämliga Corps-de-logi 

och tillhörande parkanläggning är ett av Södermanlands 
mycket uppskattade besöksmål.

Ericsbergs byggnad med park

Stiliserad version av ätten Bondes vapen  
målat på vagnarnas dörrar
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Hildebrands sjuglasvagn, 1700-tal. Sannolikt tillverkad i Paris av franska hovets vagnmakare 
Jean Berain, möjligen redan i slutet av 1600-talet. David Henrik Hildebrand använde vagnen i 
kortegen vid kung Adolf Fredriks kröning 1751. Kanske användes vagnen även vid Gustav III:s 
kröning. Den tunga vagnen kräver fyra eller sex hästar.

Sjuglasvagnen navkåpa

Sjuglasvagnen. Över bakaxeln finns en lakejbräda att stå på för betjänten 
eller för jägaren och löparen. De håller sig fast i lakejremmarna, konstfulla 
snörmakeriarbeten.
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I Komlösa by i Fristad finns ett fint vagnsmu-
seum, kanske ett av de finaste i Sverige. Den 
som grundat museet är Sten Björkman, som 
har mycket att berätta från sitt spännande och 
innehållsrika liv, en verklig profil. I museet finns 
sex vagnar från Konrad Björkmans vagnfabrik 
i Gränna, och släktskapet är en av orsakerna 
till att Sten Björkman byggt upp vagnsmuseet. 
Och apropå släktskap, jo, Sten är morbror till 
Christer Björkman.

Jag sitter i köket på Backa, och Sten berättar. Bonings-

huset är flera hundra år gammalt. Utanför fönstret på 
gräsmattan ser vi höns och gäss och en vacker påfågel. 
Kanske är det typiskt för Sten, det gamla, genuina men 
också något annorlunda.

sjösjuka, och när Sten piggnade till var han en av få 
som stod på benen och som kunde stå till rors och hade 
då ansvar för hela fartyget. Nästa båt gick på Sydafrika, 
och där blev Sten rånad och nerslagen både i Kapstaden 
och Durban.

 Så småningom fick Sten fast arbete som grävma-

skinist.  I släkten fanns det flera företag, bland annat 
Borås Draperi- och Gardinfabrik, där han blev erbju-

den tjänsten som VD. Men Sten såg sig om efter något 
eget. Det blev Backa gård i Komlösa, som Sten köpte 
på 1960-talet, 23 år gammal, för 14 000 kr. I Komlösa 
fanns det många syskonjordbruk, och flera gårdar blev 
till salu. Sten var en av de första ”utbölingarna” som 
flyttade dit och upptäckte snart att alla i byn var släkt 
med varandra.
 Så småningom köpte Sten flera gårdar och inves-

terade i byn. Länge hade han över 300 köttdjur. Han 
födde också upp hästar, svenska halvblod för dressyr.

Ett nytt skede i livet
Men Sten hade mycket att kämpa med. Efter en mö-

gelförgiftning blev han inte riktigt bra men stretade 
på. I mitten på 80-talet blev det för mycket, och Sten 
sålde gården. Det blev utbildning på Komvux och tek-

niska utbildningar, och Sten blev maskiningenjör och 
som examensarbete 1989 konstruerade och byggde han 
en elbil. Han läste vidare till energicontroller och fick 
arbete inom området. Så kom olyckan 1995, då Sten 
sparkades svårt av en skenande häst och flera ryggkotor 
krossades.
 Efter det började arbetet med det som Sten är mest 
känd för, Vagnshistoriska museet i Komlösa.  Det har 
blivit en av Sveriges största samlingar av vagnar och 
slädar. Där finns allt från en enkel oxdragen vagn till 
kungars och adelsmäns finvagnar. Eleganta vagnar har 
haft ägare som Gustaf V, greve Hamilton, grevinnan 
Sparre och Florence Stephens på Huseby. Även mas-

sor av rikt utsmyckade seldon, vagnar från olika delar 
av världen, barnvagnar, dockvagnar och likvagnar. Vi-
dare finns där den sista hästdroskan, som fanns i Bor-
ås på 1950-talet. Det finns vagnar från 1600-talet till 
1940-talet, och varje vagn har sin egen historia.  Några 
av vagnarna har Sten använt då han har kört brudpar 

Sten Björkman
– ett sällsamt spännande liv

Profilen
Sten Björkman.

Foto: Privat

En omväxlande barndom och ungdom
Sten Björkman föddes för 80 år sedan i Borås, och fa-

miljen bodde på flera olika ställen, bland annat i Bräm-

hult, där Sten gick i Kyrkskolan. Han trivdes mycket 
bra med en omtänksam lärare, som hälsade på honom, 
när han hamnade på lasarettet. Efter folkskolan ville 
Sten inte läsa vidare utan såg sig om efter arbete. Det 
blev många erfarenheter som bland annat laboratorie-

biträde hos Hovfotograf Sörner och kusk vid en åkeri-
firma. Där fanns två hästar, två vagnar och tre kuskar, 
och Sten var en av dem, 15–16 år gammal och en av 
de sista yrkeskuskarna i Borås.  När åkeriet gick över 
till lastbilar var Sten för ung att köra bil och fick en 
flakmoped i stället. Då slutade han och blev dräng på 
en gård i Länghem.
 Men världen lockade, och Sten gick till sjöss.  Den 
första resan med m/s Sunnaren 1956 var hemsk med 
orkanstyrka på 53 sekundmeter på Atlanten. Alla var 
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med häst och vagn eller vid andra evenemang, t ex 
vid historiska krönikespel. Han har en rik uppsättning 
av historiska dräkter från olika epoker och har varit 
med vid krönikespel och dramatiseringar. Senast spe-

lade han Gustaf II Adolf på besök i Fristad 1618 för 
att rannsaka en bedräglig fogde. I sex år dramatiserade 
en grupp i Fristads Hembygdsförening kända personer, 
som är begravda på Fristads kyrkogård, bland annat 
släkten Gylta på Påtorp. Stens fantastiska dräkter gav 
liv åt spelet.

Bränntorvsmuseet
I museet finns också en modell av den linbana som 
användes under första världskriget för att frakta torv 
från Lantmossen till Fristads järnvägsstation. Några av 
fundamenten finns fortfarande kvar. Här finns också ett 
unikt Varrantlok från ca 1910, som användes vid torv-

brytning. Ett särskilt bränntorvsmuseum visar andra 
maskiner som användes på torvmossar. Museet lär vara 
unikt i Sverige. Från detta fick Sten Björkman tanken 
att göra en järnväg med lok som använts på torvmossar, 
och vagnar där man kunde åka med på järnvägen. Den 
invigdes för några år sedan och har varit populär med 
många besökare. Det passade också bra in i Stens verk-

samhet i styrelsen för NAV, arbetslivsmuseer i Västra 
Götaland.  Det behövdes aktiviteter även riktade till 
barn.  En särskild liten bana byggdes till barn 6–12 år, 
där de får lära sig allt om smalspårig järnväg och se-

dan köra ett långsamtgående lok för att sedan erhålla 
ett lokförarbevis.

Mongoliet
Sten har tillsammans med Per Rosén länge varit med 
i styrelsen för NAV.  År 2015 gjorde de tillsammans 
en äventyrlig resa till Mongoliet för att överlämna en 
begagnad brandbil som gåva från Västra Götalandsre-

gionen. De samlade även in pengar och annat till ett 
barnhem i huvudstaden Ulan Bator. Sten har berättat 
livfullt om resan. Den gick över Balkan, genom Tur-
kiet, Georgien och över Kaspiska havet till Kazakstan  
och Ryssland. I Iran gick det inte att komma fram en-

ligt planen, så resrutten fick ändras.  Vid gränsen till 
Mongoliet blev tullbestämmelserna övermäktiga, men 
Sten och Per blev väl mottagna och kunde överlämna 
sina gåvor. 
 Han är också intresserad av sång och musik och 
mångårig medlem av Par Bricoles manskör. 
 Sten Björkman är en profil, som under sitt liv har 
hunnit med mer än de flesta. Nyfikenheten driver oss 
framåt, och det ser vi i Stens liv. Han har börjat skriva 
ner sina minnen, och det ser vi verkligen fram emot.
 

Ett av museets eleganta hästekipage med kusk, Stens dot-

ter som medhjälpare och ett brudpar. Foto: Vagnshistoriska 

Museet.

Sten Björkman i en av sina fantastiska 

dräkter, här tillsammans med artikelförfat-

taren Ann-Britt Boman. Foto: Annika Lilja.

Vagnshistoriska Museet i Komlösa, Fristad, har en 
hemsida – www.vagnsmuseet.com

Artikelförfattare Ann-Britt Boman

Först publicerad i tidskriften Västgöta bygden nr 5-21. 
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Bondens marknad i Karlsborg
Den 26 september stod VHS för en 
vagnkavalkad på Bondens Marknad 
i Karlsborg. Vår ordförande Peter 
Ambjörnsson sprang runt och fixa-
de med hästar, vagnar och fika samt 
information via högtalarsystemet. 
Solen sken och det var ca 6800 be-
sökare. Även Lasse Hellsten var där 
och visade plogar, åder, såmaskin 
och en Tidaholmskärra från Älgarås 
Vagnmuseum. Vagnkavalkaden be-

stod av tre ekipage med olika typer 
av hästar. En spider (modern) dra-
gen av ett fullblod, Peters fina Buggy 
dragen av en Paint, en planvagn dra-
gen av Ardennern Ture och en liten 
Wagonett (modern) dragen av russet 
Hallon. Ekipagen presenterades som 
sagt av Peter och körde två varv runt 
torget vid två tillfällen på dagen. En 
uppskattad visning som blev lyckad 
med mycket frågor och diskussioner. 

VHS hade en lite handkärra med 
tidningar och foldrar placerad i LR-
F:s monter. Även Lasse hade mycket 
informationsmaterial och tidningar 
som gick åt. Nästa år blir vi fler eki-
page, nu är det äntligen igång med 
att folk kan träffas.

Vid pennan  
Lasse Hellsten

Peter

Älgarås utställning
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Ture med Jenny

Hallon russ Buggy med SusanneFullblod framför en Spider 
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En patentgigg från 1910 tillverkad av 
Norsengs vognfabrik i Hamar Nor-
ge. Enligt deras katalog heter den 
Patentgigg för fyra personer. Det är 
ovanligt att en gigg är för fyra perso-
ner, men denna har ett säte bakom 
det ordinarie för två personer. Kor-
gen kan regleras fram och tillbaka så 
att tyngden ligger rätt på hästen.

Denna gigg har renoverats av 
Sven-Erik och Håkan Eriksson 1985. 
Jag har kört den i olika vagnparader 
och uppvisningar. Tranemorallyt 
1984 och 1985 där den svartvita 
bilden är ifrån. Jag har även deltagit i 
Hjulets dag Anten/Gräfsnäs bredvid 
ångloket och Hästens dag på Tjolö-
holm där jag stod som arrangör 1991 
och 1992.

På bilden i färg dras giggen av Nim-
rod som är ett svenskt halvblod som 
då var 34 år gammal. Min dotter 
Carolin och hennes kompis Olivia 
Bengtson sitter då i vagnen med 
samma kläder som jag och min vä-
ninna Mia Olsson hade när vi kör-
de den på 80-talet och i början av 
90-talet. En härlig vagn med många 
minnen.

Vid pennan 

Inger Tegemyr-Sköldén 
via Lasse Hellsten

EN MYCKET OVANLIG GIGG
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Historiska Hjul-och Wagnmakare 
som Kungliga Hofleverantörer

•  I en serie presenterar Odd Jansson de nu kända  •

TIDAHOLMS BRUK
Artikeln lämnad av Fredrik Djurner, museiassistent.
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Tidaholmskärra. Foto: Hans Ola Ericson
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Vagonett Tidaholm. Foto: Peter Ambjörnsson

Jaktvagn Tidaholm. Foto: Bjørn Høie

23Ekipage 4 • 21



Bildtexter: 
10 kungen i sovläge
11 inmarsch i Marghita

Del II
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Bildtexter: 
12 Ungersk höskrinda
14 inmarsch i Budapest med paranderande ungerska husarer
15 hände i varje stad
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Bildtexter: 
13 Håkan Forss på kuskbocken
16 framme i Stralsund
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Bildtext: 
17 Hiorten anlöper Skåre läge
18 britsjkan på väg
19 Historiskt hovspår

Föreningen C XII har rättigheten till samtliga bilder.

Instagram

Följ oss på Instagram!
@vagnhistoriska
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Långfjädervagn
En s.k långfjädervagn är en vagn som 
kallas så pga att det är två långa fjäd-
rar som spänner över hela vagnen. 
Den var vanlig i norra Västergötland 
och Tiveden. Den har en ledstyrning 
precis som dagens bussar och längre 
lastfordon. När man svänger höger 
med framaxel så vrider bakaxeln till 
vänster och svängradien blir mindre. 
Dessutom har vagnen ett flak som 
lätt går att ta av genom att dra ut 
bulten som går igenom vändskivan. 
Då blir det en skogsvagn. Det fanns 
olika flaktyper som lätt kunna skif-
tas. Dåtidens lastväxlarsystem.

Vagnen användes mycket på mindre 
gårdar till alla sysslor. Därför är ska-
kelredet fast bultat i framaxeln. Man 
måste alltså ta bort fästet på axeln 
för att kunna ta bort skakelredet. 
Om man inte vet om detta så står 
man och kliar sig i huvudet och und-
rar hur man ska ta bort redet.

Vagnen på bilden hade en blå korg. 
Den inköptes av fadern till bröderna 
Helge och Karl Persson på en mark-
nad i Skövde 1896. Han köpte även 
en häst och körde hem vagnen med 
den till Haddebo gård utanför Töre-
boda där den använts.

1985 köptes den av Leif Johansson 
tillsammans med en grålletraktor 
och andra redskap från Haddebo. 
Den har sedan stått på hans hem 
Nolhyttan utanför Töreboda tills 
jag köpte den 2021. Har som bilden 
provat den med Lojstaphan ett par 
gånger. Nu står den på museet

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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Se bild på baksidan!

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!

Slädtypen har fast kuskbock och har an-
tingen hela medar eller två medpar. Slä-
den är försedd med dörrar för de åkan-
des bekvämlighet. Blir något ombonat. 
Stoppade dynor och ryggstöd. Fällar för 
passagerarna och fotsack för kusken.
Utsirat smide. Släden är stor, mycket 
bekväm att åka i samt kusk-körd. Köres 
företrädesvis med par. Slädmodellen är 
inte så vanlig i Sverige. 

För bekväm färd i vinterlandskap kunde 
man montera navkälkar på sin kupe el-
ler landå eller montera underställ med 
medar. Täcksläde med fast överbyggnad 
eller kursläde med enklare överbyggnad 
var ett annat alternativ.

VIS Á VIS 
SLÄDE

Hjulet 
 
               - från stenålder till 1900-tal  

             
  

 

 

Hjulet 
 

              - från stenålder till 1900-tal  

             
 

Ny spännande och lärorik artikel om  
hjulet införd på hemsidan under Bibliotek.  
Författare Stefan Rosell med många artiklar  
införda i Ekipage under åren. Du hittar dit  
på hemsidan under fliken Media/bibliotek.

Där finns följande artiklar:
• Lars Levander - Stigen
• Elin Ljungqvist - Där hjulen alltid snurrar
• Besök hos vagntillverkare under 1920-talet  

i Skåne och Danmark
• Stefan Back - Lokaltrafiken
• Kari Lawe - Bronsåldern - Järnåldern - Medeltiden
• Kjell Nilsson - Vagnmakeri
• Stefan Rosell - Hjulet- Från stenålder till 1900-tal
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Vagnhistoriska Sällskapet

Spärringe Sunnegården

583 91 VIKINGSTAD
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