
Svart Anteckningsbok 1

Okänd författare

Två stycken svarta anteckningsböcker har hamnat i Vagnhistoriska Sällskapet ägo.
Ursprung okänt enligt en uppgift har de passerat Nordiska Museet i Stockholm.

Arbetet med digitalisering har utförts under hösten 2015.
Sidorna inskannade av Rolf Eriksson
Texten ”renskriven ” av Odd Jansson
Stavfel ej rättade, med ek(eken) avses troligen ekrar, lemosin stavas olika i texten och avser 
troligen bilkarosser. Ibland finns ? efter ord som ej kunnat tydas eller förstås.
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****
15 augusti 1921
Fjälkinge vagnfabrik. Fjälkinge
(Lindgren)
Denna fabrik driver Smedja, Vagnmakeri och 
Måleriverkstad
Alla tre verkstäderna ligga inrymda i var sitt 
hus. Fabriken sysselsätter cirka 12 arbetare.
Tillverkar vagnar, karosseri och reparationer.
Vagnmakarverkstaden är ganska väl försedd 
med maskiner. här finns: en större rikt 20”, fräs
med stående spindel, chuck till densamma lika 
med en rundkutter hyvel, cirk. 3 ½” tum hög, 3 
¼” diameter.



(se bild) Två st fina frästrissor

En ställning för löthyvling.
Även finns en dubbelkutterfräs fast icke 
uppsatt.
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Två st. bandsågar, en av dessa särskilt avsedd 
för klyvning.
En kopieringssvarv svarvar två ekrar på samma
gång, Fräs för runda tappar med backskiva att 
fästa navet.(se bild)
Denna maskin användes endast för fräsnng
av tapparna till löten. Klingansom sitter för 
änden skär av ekerns längd.Olika fräsaar till 
olika tappar(ekhålen) En maskin att borranav 
uti, den är på samma gång stämmaskin på så 
sätt att ett borr går inuti en hylsa. Delningen av 
hålen i navet försigår med delskiva.

Hjulmaskin av Värnamo fabrik i densamma 
svarvas hjulen och borras för bössan. En brotch
för navkubbar. En träsvarv. En cirkel-
såg.
Närmare förklaring på tappfräsen, dessa fräsar 
ärö mycket kraftiga från sidan och uppfrån 
sedda ungefär som skissen visar.
Stålet skruvas fast på samma sida som spån
går.Fästet för lika med.
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Hävstången för fräsen står rakt upp drages 
tillbaka med en spiralfjäder. Den sitter fast i en 
löpstång vid sidan. 
(se bild)
Till borrmaskin B. finns en gaffel av två 
löpstänger vilka sammankopplas men den fasta 
spindelen då stämborret skall användas. (se 

Lötmaskin där ektapparna göres och 
brotschmaskin äro från Tollarp, Sandbergs 
mekaniska verkstad.
Hjulmaskin av utmärkt konstruktion är från 
Värnamo mekaniska verkstad.
Den kan användas att svarva hjul, borra undan 
för bössor, även finns särskilda stål för 



bild) 
Skissen visar fästet för lötborrning

svarvning av nav.
Den är kraftigt ställbar på alla håll, stålet fästas 
och föres fram i slider.
Närmare beskrivning av fräsen med stående 
spindeln, den är grov och kraftig. På fräsbordet 
kan anbringas en slider-
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Ställning.Ovanpå densamma en vridbar skiva
i vilka kan fräsas i sned vinkel. 
Skiss för anhåll för löthyvlingdesamma sättes
fast i andra änden med en skruvtving. 
Dessutom finnes ett stöd för övre ändan av
spindeln.

Sammansättning av hjul med flänsnav, de 
limmas tillsammans först sedan borras ur för 
flänsbössan, i hjulsvarven.
Pris å skånsk fayton(phaetong) vid Fjelkinge
1300 kr. Klenare bilhjull 135., grova hjul 
100 kr st.
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Jönsson Eslöv 16 augusti 1920

En mindre fabrik här göres för närvarande 
vagnar, hockyklubbor och 
dragkärrskalmar.Flänsnavhjulen görse på sätt
att eken passas väl på en planskiva tillsammans 
i navet för att få skränken lägges
under i lilländan. Sedan skruvas två för detta
ändamål på insidan koniskt svaravade flänsar 
med så stora hål i mitten att den andra flänsen 
få rum inuti fast med en skruv mellan
varje eker, sedan knackas ekern ned så att det 



blir tätt i navet, varvid skruvarna ytterligare
drages till och sedan borras ur för flänsets
bössa.
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    Hjulsvarv 
i hjulmaskin, vilken är konstruerad av 
fabrikören själv den är rätt bra.
Så finnes där en tappfräs, roterar så att tapparna
bliva ovala.
Tappfräs ser ut som skissen visar. På bak-sidan 
är tagit väg för spån. 
Stålet till fräsen är konstruerat så att när det
är ditsatt motor skelva hylsan.

För bockning av trä fanns här ångpanna.
Bockningen gick efter som Fabrikören kollade 
dessa modeller, formar.
Bockades fyra på varje mall eller form.
En stor hemgjord klyvsåg, övre hjulet satt i en 
gaffel som stt på centrum å sidan och
spänningen försiggick med en vanlig fjäder.
Så fanns där också en mindre bandsåg.
Rikt, planhyvel, rikthyvel, kopieringssvarv
och borrmaskin
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16 augusti 1921
Jönsson Eslöv
Skånsk fayton(phaeton?) träarbete, hjul och 
korg,träunderrede,skacklar 360 kr. Grov skånsk
verkvagn200 kr. Fullt färdig på axlar 1400 kr.
Fabriken omfattar smedja och vagnmakeri. 
Vagnmakeriet är inrymt i två lokaler, i de ena 
äro maskinerna. Huset var i övrigt mycket 
gammalt.

17 aug.
Jönssons vagnfabrik, Malmö
Vagnfabriken omfattar v S.M verkstäder?
Å vid verkstaden finns rikt, bandsåg, kombi-
nerad hjul- och stämmaskin, den senare verk-
staden Soneson Malmö. Fräsarna äro icke 
ställbara utan finns en till varje tapp. Likaså 
fanns det en hjulbössmaskin som sades vara 
bra. Under arbete var en täckt transportvagn,
fyllningen till svepen



 Var dubbellimmat faner och spikades fast,       
 stommen i övrigt var gjord av bok, dörrar bak,
 avsedd för kaffetransport.
 Dessutom visades två eleganta skånevagnar på 
 gummihjul 2400 & 2500 kr st.
 en kärra på gummihjul 1600 kr. Dessutom 
 gjordes enklare för 1400 kr.
 I smedjan fanns intet vidare uppställt.
 Verkstädern äro i övrigt av gamlam datum.
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 var dubbellimmat faner och spikades fast, 
 stommen i övrigt var gjord av bok, dörrar bak,
 avsedd för kaffetransport.
Dessutom visades två eleganta skånevagnar på  
 gummihjul 2400 & 2500 kr st.
 en kärra på gummihjul 1600 kr. Dessutom 
 gjordes enklare för 1400 kr.
 I smedjan fanns intet vidare uppställt.
 Verkstädern äro i övrigt av gamlam datum.

 17 aug 1921
 Hasell Malmö
 3½ hjul 180 kr sats, 
 reparation 3½löt 3.50 st
 eker 2.kr.
 Den ovan anförda är en mindre vagnmakare-
 verkstad inrymd i ett gammalt hus.



15

 Amerikanska
 M.imp.(troligen motorimporter)
 Här gjordes karrosserier till ambulans, 
 omnibuss, polisvagnar, oljevagnar, postvagnar
 mindre flak samt ett avtagbart som stog nästan
 färdigt. Här blev jag visad ritningar till olika 
 sorters transportvagnar.Allt utfördes efter 
 ritningi en tiodelsskala, endast blåkopior
 användes i verkstaden.Transportvagnarna
 gjordes av björk och plåtfyllningar.
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 Den avtagbara kaross som var färdig var gjord
 i den vanliga typen med runda hörn. I rund-
 ningen vid taket var en massiv svällare, fyll-
 ningen fallsad ned i densamma. Fyllningen
 i hörnen var avbockad av som det sades ut-
 ländsk alm, den övrikaryggen av bok.
 Hörnerna och rundningen vid taket, hvilken
 var ganska stor var limmad väv över med 
 vanlig svensklim förmodligen  

 var karossen till personford. Där arbetades på   
 en omnibuss, som skulle gå ute vid Lund. Till 
 densamma var bottensvällarna färdiga. De 
 voro skarvade framtill två genomgående
 mutterskruvar genom skarven, den var också 
 till Ford.
 Framstammen till en oljevagnvar sammansatt
 den gjordes med fast tak. Där bak gjordes
 dörrar. En plåtlåda skulle dragas ut så att inget
 spilldes då oljan tappades.
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 Bakänden var lägre än framhuvens. 
 Så arbetades på ett litet flak gjort av furu helt
 och hålletsamt en annan liten förarehytt utan
 tak.
 En sjukomnibuss stod färdig, båren till den-
 samma gick framkant av dynan å sitsen fram

 Då ritningarna visades mig fick jag samtidigt
 se en kopieritningslåda, ty alla ritningarna
 kopierades, på det tämligen anspråkslösa 
 kontoret. Näst glaset lades originalet linjerna
emot glaset, der infördes kopieringsduken så
 bak en skiva med grön filt, vilket bakifrån



 Föraren satt i halva sätet.  kilades tätt varefter solen fick verka några
 minuter, så var det färdigt att skölja kopian
 med vatten och därefter ut på fabriken.
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 Landskrona den 18 augusti 1921.
 Besökt Thlinverken. Här något imponerande
 då man får se, bara det yttre av fabriksbygg-
 naden, detta stora fabrikskomplex, byggt i 
 vinklar fem våningar högt efter amerikansk 



 modell så är detta högst imponerande. Här är
 en märklig typ av storindustri. Arbetslokalerna
 är egentligen stora hallar med närmare två 
 meter höga fönster å båda sidorna. Dessa sitter
 så tätt så där är endast breda pelare som där-
 imellanutgöra den övriga väggen. Jag hade 
 innan jag kom till platsen blivit rekommen-
 derad
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 Detta gjode att jag blev väl bemött. Verkmäst-
 aren å karosseriavdelningen visade mig alla de 
 avdelningarsom hörde till densamma.
 Först visades maskinverkstaden en stor rymlig
 lokal med fönster från två håll.Här var en stor 
 kraftig dubbelkutterfräs. Kuttrarna voro lika 

 Fräs. Vad som mest intresserade mig var enligt
 verkmästaren upplyste mig, gjordes allting i
 maskinerna, då det i karosserierna icke äro
 många delar med räta vinklar så användes  
 fräsmaskinerna att forma desssa sneda och
 skevaa svällare. Här låg stora högar av mallar



 med rundkutter, endast det att de kunde lyftas
 av spindeln, de fästes med mutter uppifrån.
 Sedan var det en kraftig båge som var fäst i ett
 av bordets många spår som gick upp över änd-
 an av spindeln å fräsen. En motsvarande ställ-
 bar spindel i bågen. Ändan av frässpindeln var 
 konisk å bågen var motsvarande koniskt hål.
 Så var der en enkelkutter-

 för detta ändamål. De flesta av dem var först
 en grad(?) bräda utsågad från en sida i den 
 krök som den frästa svällaren från ettdera håll-
 et skulle hava, sedan var på denna bräda fast-
 satt klossar, högre och lägre, kanske å som en 
 del modeller var dom mycket höga i den ena
 änden under det att andra ändan låg nere vid
 bordet och kanske att den bit som skulle fräsas
 låg snett också åt andra hållet antingen lutande
 mot eller också ifrån kuttern.
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 Modeller voro gjorda så att när de frästes hade
 de stöd bak mot kuttern, likaså var stöd så att
 den bit som skulle fräsas ej kunde glida i längd
 riktningen dessa voro dels några hak sågade
 å baksidan av arbetstyckena eller också några

 den andra. Brädan måste också vara rundsvä-
 svängd så mycket att kilarna icke bilda någon
 svanka i övergången av skevningarna. Fästena
 voro två klenare järnskruvar, en till vardera 
 ändan av arbetsstyckena. Var de mycket långa



 stoppklossar å modellerna.
 Modellerna voro gjorda dels efter ritning, det 
 var exprimentera tills den rätta fason kunde fås
 Det fanns också modeller som den grada bräd-
 an hvilken låg på fräsbordet var skev. Detta
 var gjort på så sätt att i den ena ändan var en 
 list fastsatt å ena sidan, lika i andra ändan å 
 otsatta sidan, dessa båda lister voro kilformade
 mot övergången från den ena sidan till 

 kanske det var tre fästen. Dessa skruvar drogs
 till oppifrån. Låg nu arbetesstycket snett i
 modellen måste det finnas stöd i nedre ändan
 för att det inte skulle glida. Alla mallarna voro
 hela av trä.
 Där låg stora högar av dessa olika mallar, det
 var korrekta mallar uttaget till hela karossen 
 derutav behövdes vid arbetet ej någon ritning.
 Å maskinverkstaden funnos för övrigt slets-
 maskin(?), två bandsågar, rikt planhyvel.
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 Däifrån kommer vi till sammansättningsverk-
 staden, där stod en borrmaskin för järn samt en
 putsmaskin för större grada ytor. Denna var 
konstruerad med två stora vridbara armar i
 ändan av armen sitter på cirka 10 cm diameter

 Maskinerna. En del arbetsstycken voro hop-
 tappade med varandra, så för ex. vällarna över 
 bakhjulet den var hopsatt. En del bottenramar
 låg sammansatta de olika delarna var för sig
 mer och mindre hopsatta. I samma stod också



 inunder bakändan med sandpapper, denna ski-
 va drives av en rem som är så beskaffad att om
 dessa armar som under arbetet  kan dragas ut
 och tryckas ihop under det att de rör sig på
 centrumar håller i jämn spänning den föres
 alltså fram och åter över arbetsstycket som 
 ligger på en plan. 
 Här stod hyvelbänkarna lika med vanliga 
 snickarbänkar, så låg en hel del arbeten så-
 dana de var komna från

 några färdiga stommar, en med fyllningar.
 Det upplystes mig att stommarna gjordes fär-
 diga i detta rum.
 Så till nästa rum som låg i rät vinkel med det 
 förra, här sattes fyllningarna fast, dessa bock-
 ades först på trämallar, fyllningen opptill och
 hörnfyllningarna, de senare bockades över en 
 kupig mall passad efter hörnas form. Den mo-
 dellen var gjord i ett båda hörnen men fyllning
 en boskades i två delar, lades intill vartannat
 mitt uppå
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 Sedan spändes oppepå block och sedan tvingar
 en mall till till täkt till hörnen opp emot taket
 av samma konstruktion. Spryglar stod ett stö-
 rre parti bockade efter trämodeller så grova till
 tagna på bredden att de förmodligen skulle

 Väven i hörnena limmades fast med vanligt 
 lim. Det upplystes mig att det finns en sorts
 lim Tysklim i form av ett vitt pulver, hvilket
 löses i vatten, men skall vara svårt att få tag uti
 Vatten löser även denne lim men det skall drö-



 klyvas isär.
 Kokarn eller ångtrumman var en stor brädfod-
 rad sylinder järnlucka lika stor med cylindern.
 Hörnfyllningarna sättes vanligtvis dit först.
 Skarvarna snedhyvlades något bakåt sättes en
 list i skarv av båda hörnfyllningarna och den
 övre, denna list skruvades fast.

 ja längre, den har större motstånd.
 Där visades också en täkt komplett färdig, fön-
 stren till densamma voro gjorda så att medelst
 en fjäder gick upp av sig själva och med ett
 band inifrån kunde de låsas var som helst, på
 insidan satt två med glaset sammangjutna hak-
 ar som man kunde trycka ned glaset med.
 Fjäder var så styv så att nästan smälde till  då
 rutan gick upp.
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 Taket var av trelimmat faner eller Holländsk,
 de bästa, detta limmades efter en modell av
 takets form, när det sedan skulle sättas fast,
 passar det untan spänning. Där ovanpå kunde
 läggas väv, det gick också utan. Kunde också

 Att börja med var priset 11000 kr för de öppna
 nu säljes dessa för 8000 kr och 11000  för de 
 täkta.
 Hela arbetslön för den öppna 175 & 180 kr.
 Arbetslön 1.80 pr timme.



 skarvas i mitten.
 Fyllningarna till de täckta limmade träklossar
 något i sicksack, längdträ över tvärträ. De öpp-
 na limmades med väv. Träklossar är det fördel
 aktigaste. Sista fernissningen gjordes ej förrän
 vagnen var klädd.
 Av vikt för karosseritillverkningen är torrt trä
 därför torkades allt i ångtork, sedan det var 
 lufttorkat.

 Litet efterkommit.
 I karosserihallen stodo korgarna uppställda
 på en till varje kaross gjord ställning.
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 A-B Soneson Malmö
Schuck cirka 10 cm hög 3 stål samma konstruk-
 tion som rundkutter endast det att klaffarna
 sitta fast i bakkanten.
 En ställbar fräs, 85 kronor, dessutom visades



 skisser så  att kopiersvarv och kombinerad
 hjulmaskin.
 Kopieringssvarven blev jag i tillfälle se då
 den arbetade nämligen då  skoläster svarvades.
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 Hälsingborg dden 19 augusti
 Från Landskrona gick resan över Hälsingborg
 en mycket vacker stad, särskilt ovan Stortorget
 vilket låg inte långt från färjestation högst ett 
 gammalt fästningstorn, med litet bevarat rösen



 i sidorna der ovan vattentornet nedan Halla-
 hagen, en utomordentligtfin park. Sommarrest-
 urangen då man kom ut på krönet såg ut över 
 sunden och Helsingör, derifrån gick hiss.
 En stor portal jämte trappan med ca 6 m breda
 gick terassvis ned till torget. 
 En vattenkonst å nedre platån.
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 Köbenhavn den 19 augusti 1921
 Resa och passupvisning, anskaffning av rum.
 Köbenhavn 20 aug 1921
 Skrivning och resten vila.
 Köbenhavn den 21 Söndag.

 Köbenhavn 22/8 1920 ?
 Vogn och Karossserifabrik Gamle Könegade
 Speciel karrosserifabrik
 En rätt storslagen fabrik man arbetade för när-
 varande med halv styrka. Fabriken omfattade



 så långt jag kunde förstå: Garage för vagnar
 detta blev jag först visat förmodligen var det
 fabrikören själv som visade, han sade dock 
 icke mera än svarade jämt upp på vad jag
 frågade. I garaget stod en stor omnibus mycket
 elegant byggd, de höll på att målas. Fyllningar-
 na sades vara av plåt, kom ej fråga vad för 
slags plåt.
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                         K:VKarosseri 22 aug 
 I garaget stod också en tvåsitsig öppen kaross,
 den var byggd så att fälj och ring skulle ligga
 bakden var i fasonsom dem vi kalla sportvagn-
 ar, den höll på att plåbeslås den var byggd så 
 att från sidan gick den i jämn svängning till 

fyllningen var aluminiumplåt(texten upp och ner)
 taket i dörrana var så kallat fönsterjärn hvilka
 hade styrning med varanndra då de voro ned-
 fällda.
 Glaset i de stolpar som stodo fast utgjorde
 vindruta alltså genaerade inte så mycket,



 mitten eller runt om.
 En kabriolet, ett mycket fint karosseri hvilket
 varatt fälla såsom öppet endast stolparna fram 
 kunde icke fällas. Stolparna som var samman-
 satt med huvudsprygel(?) var nedfällt frampå  
 låg någonting liknande en ram eller sprygel(?)
 förmodligen framdelen av                                  

 vidare besked kunde man icke få.
 På vagnmakarverkstaden stod en limosin fär-
 dig den var plåt nedtill fyllningarna opp till
 taket var bräder der ovan väv i blyvitt klossat
 under fram över chafören var det ljuspolerad
 träfärg, stor ruta bak något listverk i hörnen
 var lite rund liksom taket å sidan(även rundt
 om.
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                    Köpenhamns
 Fönstren voro att veve upp och ned aldeles
 som en cykelvexel med kedja med någon sorts 
 hake och stoppverk. Dörrar funnos också sen i
 övrigt tycktes den vara gjord som vanligt.

       vagn   &  karosserifabrik  22 augusti
 Maskinerna å vagnmakarverkstaden voro de
 vanliga, bandsåg, hyvlar och fräs, borrmaskin
 cirka 7-8 bänkplatser.
 Förutom det ritbord som var uppställt i det rum



 Hvad jag kunde se av den konstruktionen som 
 drog upp fönstret var två hjul  med en cykel-
 kedja och nedtill något sorts stoppverk. Axeln
 der handtaget skulle sitta satt igenom slån på
 dörren.

 jag fördes igenom från kontoret, var på verk-
 staden en ritplan och derå en ritning som det
 tycktes de höll på att utföra.
 På målareverkstaden stodo tre nya vagnar, två
 limosiner, en transportvagn, den senare sades
 vara zinkplåt till fyllningar. 
 Det var dörrar på sidorna och bakgavel ljus-
 polerat tak invändigt, den skulle kosta3-5=   
 3500 kr.Omnibussen kostade 15000.

39 40

               Köpenhavns   vogn den 22 aug.
 Så var der en stor lyksvagn(lyxvagn?) fullt
 färdig, der var två dörrar å vardera sidan den
 var fullständigt inbygd fram också.
 På denna var ovanligt breda dörrar och fönster 
 Fönstren bak närmare 1 m långa utefter korg-

 
 Den tredje nya karossen var en limosin av den
 rundbyggda vanliga typen.



 ens längd framdörrarna var också bredare än
 vanligt. Detta berodde på att framsitsarna voro
 fällbara. Vägen till baksätet var genom dörren 
 fram fönstren voro att höja med de förut näm-
 da konstrution.

 Såg ut attt vara nybygt mycket trevliga lokaler
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 Köpenhavns vogn   och    karosserifabrik     22. aug 



43 44

   Köpenhavns   vogn och

 Lyckskaross frampartiet utgör vindruta förut-
 om litet av taket som går över fram är hela
 korgen tvärt avskuren vid stolparna å sidorna

     karosserifabrik   22 augusti

 I denna lyckslimosin demonstrerades fönster-
 rutorna med vevkonstruktionen och visades då 
 att de kunde ställas var som helst.



 är utsprång ända ner till ramen å chasiet.
 Huven kommer särskilt framför
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 Dansk Karosserifabrik 
           Köbenhavn 22 aug 
 Ligger Drjögade 12
 Säges vara en av Köbenhavns förnämsta fab-
 riker i den branschen. 



 Den är spesiel för kaross. Här visades mig först
 ritkontor med en stor svart ritplan der alla rit-
 ingar gjordes upp i naturlig storlek. Därefter
 sadelmakarverkstaden der var några suffletter
 uppställda i övrigt tycktes ingenting vara der,  
 det visades hur hudarna fick hänga för att icke
 bli skrynkliga. Så var i samma rum ett parti
 aluminiumplåt, hvilken användes till kaross-
 erierna.
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 De tycktes använda plåt så långt möjligt även
 till övre delen av de täckta användes till en del 
 plåt. En limosin som var till reparation särskilt
 mycket rund från ryggen upp till taket var svet-
 sad aluminumplåt. 
 På vagnmakarverkstaden stod en limosin fär-
 dig. Den var bygd hvad jag kunde förstå efter 

nstren löpte rakt upp och ned, filt upptill och 
 å sidorna nedtill förmodligen gummi att täta 
 för vatten. Vagnen var låg i sin helhet, fönstren
 voro särskilt låga, sidan var däremot hög,
 En skarphörning vintertopp stod spacklad, 
 även några gamla stod för att målas om. En
 öppen kaross av modern typ. Bak var reserv- 



 fransk modell. Det var fult skarpkant runt
 kring taket och skarpa hörn bak, det sades vara
 den på taket lagd i blyvitt, den gick ner under
 en list som satt sirka 1½” från takets skarpa 
 kant. Tror att framändan var bra spetsig.
 

 sits, två lock att fälla upp varvid det ena utgjo-
 de rygg det andra det andra vändes omkring så
 attt det blev dyna. Då gick ett lock runt fram-
 sitsen därinunder var plats för 
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 (Locket till suffletten var helt gick på gångjärn
  i bakkant)
 suffletten. På hjulena var försilvrad messeing-  
 plåt det var en lyxvagn hvilken låg utanför 
eken.

 Fabriken omfattade vagnmakeri, smedja, sadel
 makeri och målarverkstad.
 Målareverkstaden låg särskilt det andra låg till-
 sammans. Denna fabrik anses vara av Köben-
 havns inom dennna branch. Vagnmakarverk-



 staden var stora fönster på båda långsidorna
 å ena sidan inkörsport för vagnar.
 Utefter långsidorna stodo bänkarne sirka 12 st
 tre ritningar vor upplagda på låga bockar och
 en plan med därpå varande modeller till ifråga-
 varande ritning. En liten öppen kaross vid en 
 bänk en annan bänk arbetades på två täckta
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  Vid den tredje också en täckt den tycktes icke
  vara något specialarbete utan arbetet gick
  handtverkmässigt tillväga. De fingo vad jag
  kunde förstå alla börja sina arbeten och fort-
  sätta tills de fingo färdigt.

Någöt bockat trä till karosserierna tycktes icke
  förekomma långstyckena eller takramen till de
  två påbörjade lemousinernavoro utsågade en
  slits var insatt i framkröken.
  Iden i deras sammansätning tycktes vara att



  Vid de två karosserna, den ena bänken var
  fyra sidoramar och mera utav svällarna sam   
  mansatt till limosinerna, den samma hade två
  korgar på samma gång.
  Maskinverkstaden den var särskilt der band-
  såg rikt (bordens voro här tillskarvade av läng
  re bitar) planhyvel, fräs med stående spindel.
  Enkel borrmaskin voro placerade.
  Der gjordes der ett mycke fint och elegant
  arbete.

  sätta samman i delar och dessa återigen sattes
  ytterligare tillsammans tilldes det hela blev 
  färdigt.
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 Köbenhvn den 24 aug 
  C.H Christiansen. a/s  1920
                      Gefionsplats
  Denna firma har en stor bilutställning på 
  Österbrogade liksom det också är mindre



  utställningslokaler vid fabriken. Här blev jag
  visad två  stora garage ett annat förmodligen
  också något moterrum.
  Sist vagnmakarverkstad och smedja den sen-
  are mycket liten. Å vagnarna stod en färdig
  lemosin den var plåtbeslagen nedtill. Där bak
  skulle skulle det bli plåt ända upp till taket,
  väven pålagdi tjock blyvitt, plåten spikades
  utanpå listen gick ett stycke efter fönstret bak.
  Der blev
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  Icke något: plåten gick upp ganska högt. Hör-
  nan till taket var rätt mycke rund. Hela ryggen
  ned var kupig.
  Sedan skulle plåten gå i fönstren

  De bakre fönstren sutto fast list innanför som 
  vanligt. Fram skulle de dragas upp och ned 
  samt låsas med rem en kapp och hål remmen
  Iunder duken å taket var vanliga bräder de 
  skulle sedan klossas. Hela korgen var gjord



  av bokträ trävingarna i de runda hörnen bak
  vore skarvade i övrigt var samansättningen
  rät enkel stolparna i bottenramen voro fälda
  in sedan skruv takramen var den tappade in.
  Takbräderna fram vore vita möjligen betsade
  Bottenramen till en drosklandålet och främre
  dörstolparna var sammansatt. Plåten skarvades
  så att å ena plåten gjordes en ansats
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  Vari den andra lades, så spikadesi den yttre
  med kopparspik, derefter lödes. Det sades att
  förtentjärnplåt skulle vara den bästa och stark-
  aste. Alluminum var ick stark nog svår att 
  löda.

 För bok och ask hade betalts under krisåren 5
  5.50 kubik. Förut köptes den för två kr.

Den färdiga lemosinen skulle kosta
1000 kr i arbetslön för träarbetet.



  Zinkplåten tålde ej värmendet visades mig hur
  der blev stora blåsor av den.
  Den galvaniserade användes nog för den var
  billig de tycktes nog rätt mycke lägga an på 
  det.
  Någon bockinrätning såg jag ej karlischerna ?
  som de sade tror jag vad jag kunde fatta att
  dom köpte.
  Ett större parti bok och ask visades sirka fem
  år gammalt

Timlön sades vara 200&220 kr
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  Köbenhavn 24 augusti 1921
  A B Lemming Larsbjörnsträde 21
  Här tycktes vara uteslutande vagnmakeri in-
  rymt i tre mindre lokaler och ett monterings
  rum äj särskilt stort 
  I det senare stod en färdig mindre landålet

 Plåten var lödd i fogarna även här desutom
  flera mindre karrosserier färdiga i plåt och trä 
  På vagnv. var en större skyltvagn till ford 
  samt en mindre öppen karros under arbete.
  Till ford var stommen sammansatt taket höll
  på att läggas på av bräder likaså skulle den 



  Den var klädd med galvaniserad plåt utom 
  hörnen bak der var tjockare för hamringen

  brädfodras invändigt utvändigt skulle bli plåt 
  På taket zinkplåt med räck omkring för baga-
  ge framlades duk. Plåten gick ej längre än
  bagageräcket.
  Den var gjord av fin bok sammansatt  av stol-
  par . På sidan gingo två långstycken utefter     
  sidans mitt deremellan skulle bli skyltmålning
  der skulle på desssa läggas list plåten behövde
  behövde ej lödas då listen täckte densamma.
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 Den öppna karross var gjord som vanligt end-
 ast endast för hjulena var der infodrat med en 
 bräda.
 Bottenramen jämte överbyggnaden för hjulen
 stod färdig, sedan låg svingar och stolpar färd-



 iga såg ej övaramen till densamma.
 Maskinern voro de vanliga.
 Priset för den färdiga landåletten var 855 kron-
 or för den täckta ford 520 kr den öppna karros-
 sen 430 kr alla priserna beräknade i arbtslön
 för träarbetet.
 Det sades att vagnmakarne kunde förtjena 120
 & 130 kr per vecka. 
 Der stod också några mindre karosser färdiga
 en del voro alldeles raka hela vägen bak en del
 voro litet svängda som vanligt i ryggen.
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 Köpenhavn den 25 augusti
 A L Larsens vagnfabriker
 Smalegade 52
 Denna fabrik var mycket pracktisk inredd den 
 omfattar Smedja vagnmakarverkstad förmod-



 ligen också sadelmakarverkstad  men den 
visades icke.
 Jag blev av verkmästarn förd igenom fabriken
 den var i tre våningar. Nedre botten omfattar
 smedja
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Tomt siduppslag

Tom sida Tom sida
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 Andra våningen bänkarbetareverkstad der stod
 flera stycken mindre karosser färdiga tresitsiga
 sportvagnar. Baksitsen var konstruerad så att 
 den välvdes omkring den smalaste luckan ut- 
 gjorde rygg den breda sits. Till framsitsen var
 ett mycke smäkert sprygelverk ? eller kalisch
 som danskarna säger.
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  En sorts öppen kaross fyrsitsig dörr å ena
  sidan fram den var mycket bred ett 2x½” järn 
  var mycket fint inpassat på insidan för att
  hålla den breda dörren ty av korgens form var
  den mycket skev och vriden.
  Gångjärnen voro infälda i den ganska breda 
  stolpen ty svingarna voro en del ganska breda
  endast drygt 2½ cm tjocka.

 I bakhörnen funnos inga tvärsvingar utan en
 stående stolpe mitt i hörnan i sjelva hörnan var
 rätt skarp krök men det värkade icke något
 tvärt det var jämn böjning på det hela.
 Korgen var lika svängd å sidan runt om. I bott-
 en voro två försänknignar till baksitsen sitsarna
 fram vor stälda på botten denena var fast den
 andra välvdes framåt då dom skull stiga i bak-
 sitsen, inget prygelverk till den. Korgen var 
 ganska fyllig bakstänkskärmarna gingo rätt
 långt in i korgen. Karrossen var gjord till en
 fiatvagn.
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  En så kallad vintertopp mycket smäcker och
  elegant var under arbete, sidorna till densam-
  ma voro sammansatta. Fulständig arbetsrit- 
  ning till demsamma.önskänt vagnen stor bred-
  vid En höll på med hjulflänsnav eken limma-
  des först tillsammans i navkubben var der 
  grova hjul skars ektapparna parallelt, alla ekar
  limmades även de grova, så fanns en maskin
  som löten frästes halvrund invändigt innan 
  den slogs på.
  Två stycken jumber((kärror)governess cart)
  voro under arbete 

 Dessa kärror kosta färdiga 1600 kronor, träarb-
 etet utom hjul 110 kr st.
 Saxfjädrar med liten resning fram. Alt bockat
 trä köpes. Plåten till karrosserierna användes
 svartplåt den var grundad med någon röd färg
 lik mönja. Plåt användes ända upp till taket av
 limosinerna. På taket ligger väv i blyvittlist 
 rundt. Plåten svetsades samman.
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  Till och lite borför takfönstret i fönstret använ
  des icke några ramar endast glas.
  Bänkarne till vagnmakareverkstaden voro gan
  ska stora ritplanerne lågo på låga bockar.
  Hjulbänken var grov en massa lösa dynor låg
  förmodligen två till varje hjul av olika stora
  nav.

 Maskinerna i vagnmakareverkstaden. I mask-
 rummet: bandsåg, rikt, plan, fräs, någon sorts
 stälbar klinga. Inne der bänkarna stodo voro
 Träsvarv sletsmaksin för ektapparna i navet
 En automatisk sågfilmaskin. En hög fin maskin
 att fräsa lötar halvrund invändigt, innan den 
 slogs på. Bandsåg, kombinerad hjulmaskin 
 från Berlin. Borrmaskin med horisental spindel
 en ställning för lötborrning var uppsstäld, för-
 modligen användes den till mera. En sorts slip-
 rem.
 I smedjan var jag i tillfälle se en storslagen 
 press arbeta här stukades ringar på grova hjul. 
 Der pumpades olja till tryck. I samma maskin 
 var en press att trycka dit och dän hjulbösser 
 med, den arbetade också
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  Detta var ett mycke storslaget maskineri.
  Så var det under arbete en mindre så kallad 
  jagare eller sportvagn. Flera stycken stodo
  färdiga med ett mycke smäckert sprygelverk.
  Den som var under arbete blev väl inte aldeles
  lika med de föregående men det skulle bli
  sportvagn även det.

 En Lemusin hvilken skulle vara gjord på 
 Larsens vagnfabriker. Det var inte lyxvagn 
 icke inbyggd fram . Plåt nedomkring och i
 ryggen änd upp till taket der plåten som de
 brukar här i danmark spiks över väven. Det
 var stor rundning från ryggen upp till taket
 det var den rundbyggda modellen. På mittin- 
 gångjärnet var ett stopp fönstren drogs upp
 med rem Glasen voro tjocka kanterna fint slip-
 ade men ej fasetglas de löpte i en klädd list,
 hvilken rörde sig på centrum opptill. I under-
 kant vae en messinlist, vilken ledde vattnet ut
 Reservsitsarne lågo så långt under att en klaff
 täckte dem 
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  Dessa båda krokiga beslag äro suffelettgång-
  järn till lemosinen å omstående sida. Dessa 
  beslag äro förnicklade och liga utanpå klädsel
  invändigt. De äro hvad man kunde förstå fast-
  satta med skruv 5/8 diameter och med spår i
  samma. Dessa centrummar äro geometriskt
  konstruerade så att de lösa suffletten både när
  han är utfäld och då han är fäld i vinkel.
  Skissen ovan för fram klaffen samtidigt som 
  den låser. Finns även i Stockholm

 Bilutställningen den 23 aug 
 De olika fabrikaten jag här såg ver 
Belgisk(Bryssel) minerva vagn der var en lycks
 kabriolet, skulle kosta 40 tu kr karossen 20000
 Belgiska frans.
 En fransk lemonsin helbyggdfram skarpa hörn
 och kanter vid hörn och tak.Klädseln var ljus 
 målningarna mörk.

 Här reservsitsarne inbyggda i en låda med en
 rullucka att skjuta upp för varje sits.
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  En kpre där taket icke gick längre än bak fram
  sitsen sedan en duk att dra över från, som då 
  den ej användes var hoplagd uppe vid taket,
  den var också fransk.
  Konstruktion och glasen lika som i Stockholm
  1914.
 
Flyglarne till skissen äro av läder
Bockade skaklar

 Köbenhavn den 25 augusti
 Schültz Vagnfabrik  Norrgde 40
 En av de älsta på platsen dock var för närvar
 ande ej något vidare arbete. På vagnmakare-
 verkstaden stod en lemosin under reparation 
 och så korg till en sportvagn den skulle i trä-
 arbete koste 235 kr utan hjul.
 Dessa vagnar äro mycket eleganta och göres
 på gummihju. Hamrandet av plåten försiggick
 här med träklubba mot en säck av våt sand i
 stället för sted.
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  Emot plåten är färdig användas en  mindre
  hammare även då emot sandpåsen. Plåten skul
  lehärigenom bli slätare.
  Takena limmades först med väv hvarpå den
  fick väl torka, sedan spackaldes, Därpå lades
  en duk i blyvitt. Det hände ju att plåt användes
  till hela taket.
  Även såg jag en konstruktion  av fönster att
  stående skjuta dem förbi varandra. Arbetstid
  på en Lemosin plåten inräknad sirka 10 veck-
  or(?) 9½ vecka
  Ritningarna som här användes var gjorda med
  krita å en svart plan. En hjulmaskin och band-
  såg funnos.
  Plåten lödes i fogarna en plåt lades under fog-
  arna sedan slogs troligen dit kopparspik

 Kompletering av 24 aug 1920
 C:H:Christiansen
 Den övre delen av plåten som ej var ditlagd då
 jag första gången var där den går fram i föns-
 tret å sidofönstret men ej å dörren därjämte var
 den spikad inunder den lilla platta som övre
 partiet bildar nedtill I rundningen vid taket
 upptill var där urklipt och spikades icke med
 kopparspik utan järnspik.
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  28 augusti 1920
  Gottlieb Anderson o Co  Viggeslev
  En fabrik nästan utom byn, den omfattar Karr-
  osseriverkstad, Smedja, Sadelmakeri, Målar-
  verkstad. Der gjordes spisielt karosserier, för 
  för närvarande fans dock icke mycket arbete 
  En störr skjyltvagn som bygds för stor änd-
  rades avsedd för köttransport invändigt var
  den fodrad med smala rundfasade bräder
  (polerade) utvändigt skulle bli 

 svartplåt (järnplåt)
 Dörrarna bak och å sidorna där de sutto vid 
 stolparne fram. Taket var och belagt med tunna
 bräder dessa vore polerade både fram och bak 
 ovanpå taket zinkplåt. Stolparna å sidorna stod
 ganska tätt  hörnstolparna voro grövre på ena 
 hållet men lika på det andra. För att den skulle
 vara stadig och utav tyngden icke rankas lös
 var ett järn i vardera hörnan, dessa gingo upp 
 på stolpen sirka 14 tum och gick i den riktning-
 en att det delade hörnvinklarna mitt i tu.
 Ett annat järn lades så inunder bottensvällarn
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  Så att sidan och gavel billdade en likbent tri-
  angel detta i alla fyra hörnstolparna.
  En stor ambulans stod på verkstaden två dörr-
  ar bak en på venstra sidan, icke mattslipat glas
  hela sidorna utom en stolpe lika med dörrstol-
  pen var glasruter.
  Plåten som användes var svartplåt den svet-
  sades i fogarne detta gick till på så sätt att då
  plåtarne voro passade hölls de intill varandra
  och så svetsades först några klackar sedan
  hela fogen derefter puttsades den.
  Aluminiumplåt användes särskilt till sport-
  vagnar hvilka voro mycket uppsvängda

id sätesryggen Allaminiumplåten ansågs för
 lös icke heller satt målarefärgen så bra på den-
 samma.
 Hjulen de så kallade flänsnaven limmades.
 Eken frästres i en fräs med stående spindel
 Lötarna som köptes helbockade sågades i
 tre delar för att lättare få den på eken varvid
 skarven lades i hälft en kort skarv så en skruv 
 mitt igenom. På vagnmakareverkstaden var
 plats för en 12-15 bänkar Maskinrummet var
 särskilt Maskinerna voro fräs av Brun&son
 Nyköping danmark förmodligen var dom andra
 danska rikt och plan dessa båda voro
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  Stälda så  att samma rem kunde läggas på
  båda samma motor drog dem en i taget dess-
  utom var en motor till varje maskin de övriga
  Bandsåg, borrmaskin, hjulmaskin. Arbetet ut-
  fördes efter ritningar i natrulig storlek.
  Priset på lemonsin skulle vara 6000 kr. öppet
  karossen 4500 kr. En sorts 2 pers. droska
  3000 kr. De skulle hava gått med 100 kr för-
   lust. Dessa droskor ginge i köpenhavn mörk-
  målade med  sirka 10 cm vitt bälte runt om i
  övakant av det nedre fyllningspartiet även
  kring huven framför vindrutan

 Maskinerna som funnos voro med undantag av
 hjulmaskin som var tysk alla danskt fabrikat.
 Brun och son Nyköping.
 På limhallen fans en järn rundt om ca 10 cm
 över hallen att lägga uppå. I smedjan fans en 
 fast svetsningsaparat.
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Aug  
15 Fjelkinge vagnfabrik 
16 Jönson Eslöv vagnfabrik 
16 Malmö
17 Malmö Jönsons vagnfabrik 
     Amerikanska Motorimporten
     dessutom besöktes Sonesons maskinaffär
     jag fick genom deras gåanvisning gå till en 
     firma och en kopieringssvarv i arbete 
18 Landskrona besökt tulinverken
19 Köbenhavn Passvisnning och rum
20 Köbenhavn skrivning
21 Köbenhavn  Söndag
22 Besökt Christensen vesterbrogade 23 vagn-
     fabrik 

 Köpenhavn
Skania Vabis Sjöväj 20




