
  

Svart anteckningsbok 2

Författare okänd

Två stycken svarta anteckningsböcker har hamnat i Vagnhistoriska Sällskapets 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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Fredresia (Danmark)
En mindre vagnmakareverkstad. Här stod en 
varuvagn under arbete, ramen var av ek, 
fyllningar av furu. Den var mycket omsorgsfullt
gjord.
En kopieringssvarv av danskt fabrikat.

Vejlie (Danmark)
Ett vagnmakeri ej synnerligen stort delat i 
tvenne verkstäder. Maskinerna huvudsakligast i
den innersta, där var en minibus nästan färdig, 
dörrar bak och å ena sidan två fällbara fönster å
vardera sidan. Dessa gingo som vanligt ned i 
dörrarna å den
sida der icke dörrar fans gingo de i stolparna
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Horssens den 2 september 1920 (Danmark)

Horssens vagnfabrik, N fogt
Allegade 27, Horssens

Här tycktes vara rätt stor karosseri ock en 
mängd vagnar av olika typer. Mycket eleganta 
sportvagnar dogcart och phayton
vurst av liten modell med runda hörn å sätena. 
Baksätena försedda med ryggstöd. På framsätet
gick spårholsen upp ganska högt.
En modell som användes ganska mycket i 
Danmark till som de kalla pon-

vagn, trillor, vurst, kärror.

Dessa vad det tycks är mycket trevliga.
Ponnyvagnarna är nästan lika våra enkla 
promenad-
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Vagnar, endast att till framsitsen är en stående 
rygg. Skärmen går i böjning med korgen, reser 
ganska mycket. Hjulen äro täm-
ligen höga, skaklar.
Enstörre vurst med runda järnpinnar i bak-
sätet, innanför läder och stoppning.
Här fans samma typ av vagn som visades å
Schytz vagnfabrik, den rödiga målningen
under sätet fans icke, i stället var här sned-
platter som låg utanpå fyllningarna,

ett sådant parti låg under på fyllningen under 
vardera sätet (om det utskuret eller pålimmat) 
Så gick en list som slutade med en spetsig fin 
snirkel framåt till (se bild).
En mycket elegant dogekart. Skissen finns 
antecknad å annan plats. Den var rak och 
skarpa vinklar, en cirka 6” å överkant var ett 
sirka 2 ½” utsprång, på fyllningen var svarvade 
pinnar, dessa jämte fyllningen innanför och de 
två stolpar som gå ned
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Till botten voro lackerade, detta var gjort då 
korgen redan stod kvar på vagnmakareverk-
staden, den andra delen av korgen föutom
ryggstöden målades svart. Hjulen målades
framändan av naven svarta. Alla beslag 
målades svarta. Någon randning tycktes inte 
vidare användas, inte ens på de voro helt 
mörka, endast den röda målningen under sätet 
som bröt av.
I Köpenhamn såg jag samma vagn men helt 
ljus. Dess vagnar voro uppstalda på gumihjul
Spårvidden var i för-

Hållande till korgens bredd ganska bra till-
tagen.
En så kallas dubbelsitsig Phayton, en med de 
finaste ekipage som funnos. Till sätesrygg och 
sidor var hoplimmat av 2”breda ask och 
ett mörkare utländskt träslag hoplimmningen
räckte endast till sidans höjd rundt om. Spar-
holsarna voro av det mörka trädet, sirka en
8 & 9 höga. Hörnan av sätet var skarp spar-
hålsen var avvrundad sedd bakifrån
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Kuskbocken var något högre. Ursågningen för 
instegt bak var i hörnen tvär rundning. Sidorna 
voro av det mörka trädet.
Så var här flera stycken kärror den typ som 
användes i danmark, här var den undre delen
svartmålad ick någon randning.
En gigg eller somden kallas hemma kärra.
Några sorts fjäderanordning der fjädern var 
fastsatt

Paralel med skalmen fasstskruvad så att denne 
fjäder bilda den bakre ändan av skalmen.
Troligen en svällare tvärt över fram. Tämlig-
en höga hjul. Hjulbänken vr av samma typ som 
de hvilka användes i danmark. Maskiner 
na voro de vanliga.
En del hjul till sportvagnar och kärror stod 
färdiga.
               Karrosserierna
En öppen kaross med inbygd sufelet på så att
den gick i jämn böjning utvändigt, utrymmet
för densamma var tagit i en skarp järnsväng-
ninginåt till Denna karosseri
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 Var mycket välgjord, det visades därmed att 
 fabriken arbetade mycket skarpt och fint. 
 Två omnibussar stodo färdiga den ena av dessa
  var avsedd för posttransport samtidigt som det
 skulle transporteras passagerare den skulle 
 delas av i mitten. För posttransportten var det
 en jämt efter mittlistens underkant ungefärlig- 
 en fyrkantig.
 Dörr å vänstra sidan. Den var beklädd med plåt
 Varje förnsterruta var upptill svängd i en jämn
 båge inga fällbar fönster endast luftventiler  
 opp utmed taket

 På taket var cika ½ tums tjock bräder der
 ovanpå zinkplåt och bagageräck ej över främre
 delen av taket. Utefter mitten eller strast under
 fönstren gick en list runt om.
 Stolparne i hörnen voro svängda liksom vid
 Odense bilfabrik. Plåten var icke lödd, hörn-
 stolparne bak hvilka voro runda, gick utefter
 rundningen åt båda håll liksom utefter sidorna
 och även på ett par ställen på långsidan rakt
 ned mot botttenlisten för att täcka skarvarne
 dessa lister voro halvrunda järnlister.
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  Takbrädorna gingo utöver plåten var slagen i
  vinkel till underkant av brädan rundt om.
  Den andra omnibussen var bygd alledeles lika
  ebdst att den var helbyggd fram dörr å venstra
  sidan fanns. Förarn hade plats mitt för dörren
  å motsatta siddan. Vägen genom denna dörr
  var till baksätena. Hörnena fram voro ganska
  mycket runda. På den förut nämnda öppna var
  en sväng gjord vid stolpen för att icke få den
  så bred fram. Den senare var två fönster å var-
  dera sidan delade å vardera

 Sidan, dessa sutto på gångjärn upptill och  
 fäldes utåt. Då fönsterutorna voro bra stora
 satt en sving emellan fönsterstolparna opp till
 fönstret. Rutorna voro fästa med en list invänd-
 igt.
 Maskiner voro de vanliga. Hjulmaskin fans
 även. Hjulbänkenvar av ungefär samma kon-
 struktion som i Köpenhamn.
 Fabriken omfattade även smedja. På vagnma-
 kar värkstaden kunde få plats sirka 12-15 man
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  Randers den 1 september 1920
  J.G.Hansen Sören Möllersgade
  Här en första klass karrosserifabrik. Den om-
  fattar vagnmakeri även var en plåtslagare an-
  stäld här arbetade cirka 10 vagnm. En av 
  dessa var verkmästare målare fans icke inmed 
  denna fabrik. Jag blev anvisad dit för att se de
  arbeten som der höllo på att målas. Där fans
  sjukvagn undre delen målad mörkt grön, den 
  övre svart taket var vitmålat för solen ej skulle
  skinna igenom och åstadkomma hetta inuti
  vagnen. Inuti var der vitmålat 

  både tak vägar och listen hvilken sitter invänd 
  digt av fönstren. Då fönstren utvändigt opptil
  voro runda i hörnena men glaset invändigt var
  skarp var listerna sågade med en klump som
  fylde ut i dessa hörn, lika mode på så många
  jag såg vilka voro gjorda på samma sätt. Den
  var belagd med förtent järnplåt. Upp till taket
  vid fram och bakstolpen utefter fönstren var
  och plåt i dessa var de avlånga hålen för luft-
  växlingen tagna. Utefter sidorna gingo två
  lister även bak. Den undre av dessa fortsatte
  rundt om, den övre
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  skars av der fram, fans ej någon list mellan
  den i framändan der den övre blev avskuren
  Framändan var bygd i torped, taket var även
  rundt fram, der bak var skarpa hörn, dessa
  övergingo från stolpens rundning på så sätt 
  att efter rundningen var en fas rundt nedsku ?
  Uppifrån sirka 1½ från taklisten var der en   
  skarp kant. Då taket måste vara kullrigt men 
  taklisten gick grad rundt om var bak en grövre
  takstol denne var sned invändigt och rund ned
  åt utvändigt. Listen gick altså rak även över
  bakgavel. Fram var taket något

 Svängt nedåt, ovanpå detsamma låg en brun
 tjock duklagd i blyvitt. Inunder var der bak 
 vanliga pärlbräder der fram smala mahogny-
 bräder takbräderna var i stället för spåntade
 lagda hälft i hälft sirka 3/8”. Denna ide gjordes
 på alla tak till stjuk ? Var de spåntade bak då
 då det var vanliga pärlbräder. Några fällbara
 fönster funos ej på denne vagn der i varje 
 fönster var tagit två hål tillika med ett par håll-
 kärlar ned mot hålet för vattnet. Invändigt var
 vagnen belagd med kryssfaner.
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  På fabriken höll dom på med att passa på en
  lika dan. På verkstaden arbetades på en
  lemosin der stommen var sammansatt och
  taket höll på att läggas på. Den var icke in-
  byggd fram, endast en smal ruta vid chauför-
  sitsen. Der var ganska tätt med svingar rundt
  om, icke stort mer än 8-9 mellan, dessa sving-
  ar voro sirka 2 tum breda. I bottenramen var 
  alla svingar fälda in, de övriga sammansätt-
  sättningarne voro tappade. Takramen var
  skarvad hvad jag kunde förstå framom stolpen
  fram. Takbräderna voro falsade ned rundt om
  även det ramstycket vid framfönstret

  

 Var flasat å ömse sidor. Kanten rundades se-
 dan rundt om varefter väven lades på, der
 bakstolpen gick plåten uppöver väven. Man 
 kunde icke förstå riktigt om listen skulle gå
 lika rundt om enär takramen gick rundt om 
 och tycktes varalika grov, ej några runda tvär-
 svingar bak, hvilka användes till lemusiner 
 med mycket runda hörn. Sidofönstren bak  
 voro fasta här fick listen vara lite bredare fram-
 åt till, ramstycket spetsar bakåt, denna spets- 
 ning från stolpen var ifyldmed en furukil i 
 vilken var ursvängt på ett par ställen för vatten
 i ramen fans hål
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  Plåten användes förtent järnplåt denna  falsa- 
  des ihop i fogarne och sedan lödes den, för
  den fals som nu plåten  blev ite tjockare togs
  undan i träsvingarna så fort som plåten lades
  på. Detta ansågs vara det bästa sätt att skarva.
  Den förtenta järnplåten ansågs vara den bästa
  därefter svartplåten. Den galvaniserade ville
  gärna fälla, dän flådrar. Alluminium ansägs
  för lös och något fet attt ej målningen ville
  sitta så bra på densamma.
  En öppen karros stod också under arbete der
  var den vanliga typen ryggramen till fram- 
  sitsen var rund 

 Den var skruvad invändigt, spetsad ut, på 
densamma var och kryssfaner spikat ned till 
 botten alla skrver i de runda hörnen voro satta
 stumt emot varan och en slitstapp isatt. Den
 samma i den användes till de större korgarna
 likaså. Ramen hvilken gick över torpeden vid
 de främre dörrstolparne var stolparna tappade 
 in. Torpedrna gjorde med ganska tvära krökar 
 vid stoolparna, det tycktes vara samma fason
 på den öppna som på lemosin och sjukvagn,
 den senare som stod färdig, gick plåten från
 huven i skarp kant uppåt.
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   I hörnena bak användes inga tvärsvingar att
  styra plåten endast en sving endast en sving på
  vardera sidan rundningen altså inga liggande 
  endast stående men dessa ganska tätt å rygg å 
  sidor.
  Å sjukvagnen gick en kraftig stolpe i vinkel
  mitt för hjulet innanför plåten. Takramen tyck
  tes även till denne vara skarvad, till denne 
  vagn var stolpen och takram satte i giring ut-
  vändigt. På lemosinen gingo stolparne utvänd-
  igt änd upp till taket, den andra tappen så
  innanför. Deras arbetstider var icke olika 
  Stockholm här arbetades utomordentligt fint
  

 På målareverkstaden stod en färdigklädd så
 när som komplettering och målad lemonsin
 denne denne lyftes just på vagnen då jag stod 
 där alt skulle bli klart för sista färnisningen.
 Denna vagn avr icke inbygd fram den var rätt
 mycket rund upp till taket och plåten var här
 spikad över duken oppepå taket densamma ide
 tycktes användas i hela Danamrk endast på den
 lemosin som stod färdig på Köpenhamns vagn-
 och karrosserifabrik der ar övre delen trä, väl,
 beroende på att där var list på ömse sidor av
 den runda hörna ävensom kring fönstret 
bakstolpen alltså gicktaklisten här rundt om
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  På målareverkstaden stod en bagarevagn der
  var två dörrar bak lika stora med takgavel, så
  var der också två dörrar å båda sidor fram,
  den tycktes vara avdelad i främre ändan der
  var listen att skjuta in hyllan uppå, den var
  mörk utvändigt och gul invändigt.
  En lemosin som var gjors för ett år sedan,
  denne var inbyggd fram. En rund ruta å var-
  dera sidan vid framstolparne, i mitten eller
  eller emellan båda dessa rutor var den ställ-
  bara vindrutan. Det var lika i ryggen av fram-
  sitsen hörnglasena voro runda och en grad
  ruta

ärimellan. Här gick plåten upp på taket bak
 vattenlisten slutade vid fönstren som vanligt.
 Fönstren voro att höja med vev. Glasena löpte
 i en klädd list, hvilken satt på centrum upptill.
 En messinlist i underkant av glaset, hvilken
 ledde vattnet ut.
      Randers 1 sept 1920
 Brödragade 19
 Här var en värkstad innehållande smedja och
 vagnmakareverkstad. Tycktes vara huvudsak-
 ligast reparationer. En lastvagnhutt stod färdig 
 en vintertopp inne. De nodvändiga maskinerna
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  Ålborg den 1 september 1920
  Ålborgs vagn och karosserifabrik
  Här en rätt stor rymlig värkstad. Hjulmaskin
  en så kallad snälborrmaskin för borrning av
  diverse av diverse för att slippa gå till smeden 
  så ofta. Fräs, Bandsåg, Rikt. Två stora kraftiga
  hyvelbänkar, två stycken sämre. De två bänk-
  ar voro försedda med järnskruvar i stället för 
  de vanliga. Den satt i underkant belsaget låg
  under skivan. En sorts stor järntving(lång
  knekt). En påbyggnad var under arbete 

 Amerikanska motorimporten den 5 sep. 1921
 En fabrik för speciel karrosseritillverkning, till
 lika med smedja, sadelmakeri och lackeriverk-
 stad Ett större Gar(rage) Vagnmakeri å andra
 våningen Sirka 8-10 bänkplatser, maskinerna
 de vanliga. Arbetarna gör själva sitt maskin- 
 arbete timpenningen går på 2.00 kr per tim i
 huvudsak arbetas på ackord. För ett flak betal-
 as 25 kr för en sehawförsits ? med dörrar 65 &
 taket till samma 50 kronor summa 130 kr.
 För en öppen kaross med inbygd sufflett be-



  kostade 3000 kr nya dörrar ända ned med
  fällbara fönster. En trapp från verkstaden upp
  till virkesvinden dörrarne stora.
  

 räknas
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  1500 kr. material och verkstad 100% altså
  3000 kronor. Sirka 20.000 fult färdig lykskar-
  ross. Här användes trä i stället för plåt, så kal-
  lat krysfaner detta limmades på svingarna i
  hörnen var smala träbitar hoplimmade der
  fason hyvlades, krysfaner å sidorna och
  bakstolpen  dett hyvlades ut till intet i fogarne.
  Väv var limmat över hela korgen med en sorts

 Ej någon plåt der var öppet ända ned. En kar-
 ross stod färdig spacklad der tycktes bliva en
 hylla för suffeletten inuti. En större varuvagn
 också belagd med krysfaner utvändigt en list
 utefter lånsidan den sades sitta över skarven.
 Två dörrar bak, invändigt fodrad med tunna
 smala bräder. På taket zinkplåt och fagagerräck
 Å torpederna spikades och krysfaner en skarv



  tysk lim(vit) löses i vatten användes kall, här
  limmades alt med detta lim. Här stod ett öppet
  karrosseri färdigt överdraget med .I sufeletlåd
  an fans väv
 

 över hörnsvingarne. Torpeder till fordflak 
 gjordes i större parti, en varuvagn var under
 arbete i bottensvällarn var stolparna fälda in 
 alla sidolångstyckena

30 31

  Voro tappade altså korta bitar emellan stolp-
  arna som alla måste sättas i innan stolpen i
  underramen kunna sättas fast, den var för
  övrigt ganska illa gjord. Hörnstolparne bak 
  voro runda, en list från taket ned som täckte 
  skarven. På taket var plåt och en list runt kring
  detsamma. 
  På  dörrarne bak upptill var luftventiler.Baga- 
  geräck å taket.
  En äldre vagn stod der den jag studerade lock-
  et till suffeletten, den bakre satt fast å gång- 

Över suffeletten, på sidorna var en liten gång-
 järnsprint att lossa så kunde man välva upp
 den på gångjärn. Då sedan suffeletten var upp-
 fäld ladess den tillbaka ned. På den bakre var
 gångjärn i båda ändar cirka 8 tum från ändan.
 På denna fabrik tycktes alt gå ut på att det 
 skulle gå fort undan, var icke så synnerligen
 noga om det inte blev synnerligen noga om det
 inte blev så väl. Men jag fick tala med verk-
 mästarenoch fick god tid att e mig omkring.
 Ritningar och ritaterialjer visades, här gjordes



  järn på hvilka voro två leder, så att man kunde
  höja dem.

 ritningar till alla bättre karrosseriier
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  Först gjordes upp en skiss sedan i naturlig stor
  lek. Hyvelbänkarna voro kraftiga och stodo
  vända  utåt golvet sedan stod en stor bock ut-
  efter värkstadens längd som arbetena stäldes
  upp, på ritningarne skulle alltid vara uppsatta
  på en vägg upplyste verkmästaren för då för-
  dervades ej densamma. Detta var ett gottstu-
  dium. Ja fick angående ritningarne här visades
  mig olika ritningar  huru de var upplagda.
  Ritningar lades upp i tre plan, ett sidoplan ett
  horisontalplan sedan skärningar sär-

 Skilt vid stolparne i övrigt der man behöver
 svingar. Ritningen var gjord så att värtikal-
 planet var skurit i mitten, likså var horisontal-
 planet skuret, skuret för att visa svällarnes
 grovlek, sektionerna voro likaså ritade med 
 skärning av över och underramarne. Altnog
 Sidoplanet ver teknat i en sektion i korgens
 längdriktning. Likså halva bredden sedd uppi-
 från var skärning av stolparne visade. Så var
 sektionerne även ritade som fullständiga skär-
 ningar.
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  Till flakena användes furu till stor del, bankar
  bottenram fram till de täckta mindre vagnarne
  var de korta bitarna, som voro intappade mel-
  lan stolpar också av furu detta ansågs vara 
  gott nog. Alla stolpar tycktes vara av bok.
  Det betalades i tyskland 300. kr per kvm. För
  svensk bok som ansågs mindre god, kostade
  175. kr. Den tyska plank hvilken låg der var
  mycket fin. Mitten av vagnvärks. var delvis  
  vägg, Maskinerna stodo här på den smalaste
  sidan. I den ena ändan var trappuppgången,
  ritkontoret och  sadelmakarev. Den senare
  

 Och fram ett stycke bakför trappan även fram 
 till den ena sidan der en revmaskin stod tyck-
 tes vara upplag särskilt för sadelmakare å ned-
 re botten var ett stort garage smedja lagerrum
 der en mer anstäld, här var också något kontor
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  Hjulbänkarne voro ungefär desamma i stock- 
  holm som på Skolgatan 35 Göteborg endast
  två stolpar

 Skolgatan 35 Göteborg
 Fabrikören sade sig vara smed den fabrik om- 
 fattade smedja och ett mindre vagnmakeri 
 vagnmakeri å andra våningen.
 Här demonstrerades en hjulmaskinoch kraftig
 grov två stolpar i vilka var utaget för navändar-
 na. För att hålla navet fast. För riktningen av
 eken användes en vanlig flocksticka hvilken
 lades för ändan av navet. En järnbåge med en 
 rörlig led och skruv att spänna
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  Fast trästycken ovanpå bänken. Maskiner voro
  Bandsåg, hyvel,rikt en rätt dyrbar ställbar 
  klinga. En så kallad hjulbössmaskin, den van-
  liga tappen för handkraft, den stog instäld i en 
  låda. Tre bänkplatser å framsidan der nästan 
  hela väggen var glas å de andra sidorna fun-
  nos ing fönster. Halva andra våningen var järn
  arbetarens undre smedja. 
  Hjul med flänsnav gjordes så att på en plan
  spändes flänsen med bössan fast deromkring
  passade eken för skränkningen lades små trä-
  bitar inunder Sedan eken på så sätt blivit
  passad lades övre
 

  (ekarne plockades isär och sattes blyvitt emel-
  lan)
 flänsen på  och spändes till sedan borrades hål
 och fänsarna skruvades ihop. För att pressa
 eken tillsammans användes en ganska kraftig
 ring med skruvar och handtag i ytterändan.
 En planskiva för påläggning av hjulringar stod
 ute på gården den var gjord av 1” bräder lagda
 flera lager med blyvitt emellan. En järnring
 runt om tilldragen med skruvar. Ovanpå räls-
 skenor kilformiga lägst ner åt mittenhålet, ring-
 arne lades i regel på utan späning med skruv
 det sades att eken kunde bli krokig åt sidan
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  Egentligen var här hjul och grövre arbeten
  som gjordes

Zakrisson   Odinsplats 4  Göteborg

 En rätt rymlig vagnvärkstad. Endast vagn-   
 makeri. Något nytt arbete fans för närvarande
 inte. 
 Särskilt hjulmaskin demonstrerades av mästarn
 själv. Den var tysk kombinerad stämmaskin.
 Här fans ställning för borrning av lötar. Vid
 fräsning av tapparne i navet var två sirka 8”
 i diameter frästrissor emellan dessa lades tunn-
 are och grövre ringar för att få tapparna olika
 grova. Dessa voro apsolut lika med den spesi-
 ella ekslitsmaskin
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  Som fanns på Larsens fabriker en sort med 
  endast två stål att sätta i en fräs med stående
  spindel. I densamma sättes två stål med ring
  emellan. Dessa stål äro en järnarm med hål i
  mitten för spindeln, stålen sitter på en platta
  i ändan. (Hansson Malmö)
  För borrning av ekhålen i naven funnos två
  backskivor, dessa båda var hål uti, hvilket
   passade till de tappar sirka 3½”  långa, hvilka
  sutto fast i ställningen, den ena av dessa stol-
  par var flyttbar efter navens olika längd

 Den ena av dessa var gradhyvlad och indelad
 å baksidan för ekens antal då ektapparne fräs-
 tes användes en av dessa skivor den sattes då
 på en annan tapp. Ett par klämmer för borrning
 i navens längdriktning var också att sätta på
 de runda tapparne. Stämmaskin stämde fram
 och åter. Spryglar bockades efter flyttbara trä-
 modeller. Kokinrättningen rätt enkel endast en 
 gryta med vatten och därpå ett lock. Hjullöt-
 arne köptes. Istället för att hyvla löten invänd-
 igt i fräsen
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  Sattes på en träkota beklädd med sandpapper
  då löten var väl slipad, ansågs det gå bra att
  på denna trärulle slipa dom invändigt  i ställ-
  et för att hyvla. Hyvla i fräsen vågade de inte
  göra
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 A-B Centeralen Göteborg 1 Långgatan 25
 Vagn och ett mindre Smides och plåtslageri.
 Vagnmakeri i andra våningen i två avdelningar
 och så inmed samma avdelning. Ett lagerrum,
 der stod ett par äldre lemonsiner, en på bygg-
 nad sirka två år gammal mycket rund vid taket
 bak En ny ide Fyllningen rundt om bak var stå-
 ende mahogny. En sving hoplimmad av rena
 albräder så grov så den räkte till rundning, för
 var här falsatt här ansågs
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  Ick någon fördel att spetsa ut fyllningen till en
  kil. Här skars fogen i vinkel in. I denna hop-
  limmade planka hyvlades först fasonen utvänd
  igt därefter hyvlas ur invändigt så trädet blir
  i det närmaste lika tjockt. Alträdet ansågs här
  det det inte fodrades någon  utan endast fyll-
  nadsmaterial, vara lättare än björk, enär det 
  har mindre benägenhet för att ksta och vrida
  sig. Likaså användes till hörnena å de öppna
  svängda karrosser likså al. För dessa tages ur
  lika som då en sving fälles in, sedan passas
  och

 Fogas smala albitar efter varandra  rundt hörn-
 an. Därefter plockas dess isär limmas och pinn
 as därefter hyvlas rundningen färdig först ut-
 vändigt är det noga också invändigt, samtidigt
 som det falsas å båda kanterna för fyllning.
 Två st. på byggnader till öppna karrosserier 
 voro under arbete der var al i den runda hörnan
 och mahognyfyllning denne son var stående 
 var skarvad på flera ställen över fogarne lik-
 som i takhörnan var utlimmad med duk denna
 var infäld något lägre i kanterna
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  Till dessa påbyggnader var nya dörrar, helt
   och hållet med fällbara fönster.. Fästena var
  ganska omsorgsfullt gjorda. På vardera sidan
  av bakdörren var två fästen, här var suflett-
  järnen omgjorda så det det var en platta invän
  digt och en motsvarande på påbyggnaden. 
  Fram över stormbrädan voro två bläck infällda
  under listen skruvskallarne sutto under listen
  vid framsidan var och blek infälda och skruv.
  För att göra dessa ville dom först hava vagnen
  en halv dag för 

 Att tga mått och göra upp ritning sedan passa-
 des underramen på en bit i taget. Vagnen fick
 de lämna medan de gjorde den undre ramen
 I taket spikades fasade bräder hela vägen. An-
 fördes här ej som de brukar skarva utan hela
 ända bak, ovanpå duki blyvitt list till bakfön-
 stren runt.
 Efter vad det visades å den gamla påbyggnad, 
 ca två år, så tycktes vävlimmingen över så väl
 hörnan på taket som fogarne stå sig utmärkt.
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  Lemonsinen hvilken också var något år gam-
  mal syntes fogen runt om tak.
  En öppen kaross, den var som en jagare med
  två lyckor att fälla upp, den bakre blev rygg-
  stöd den andra föll tillbaka då de sattsig i sät-
  et. Sistsen låg här fast under luckorna.
  Arbetstid å ett flänsnavhjul sades vara cirka
  13-14 tim 
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 Göteborgs hyrverket
 Ett av Göteborgs största på detta område. Dom
 driver vagnmakeri Smedja Sadelm. Målareverk
 städer.
 Vagnmakarverks. Syselsetter fyra man, här var
  flera stcken landåletter dels färdiga i trä och
  plåt och dels under arbete. Dessa voro byggda
 helt av ask. Vid bakre dörrstolppen var ett gren
 järn hvilket gick ned över bottensvällarn det
 ansågs behövas der.
 Dessa landåletter voro rätt kraftigt och väl 
 byggda. På suffeletten
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  Gjordes dels stormstänger då var der tre spryg
  lar dom räknade med att ned lite mera av bak-
  partiet, och på så sätt få mera luft.
  Dessa landåletter voro gjorde så bakre stolpen
  var delad altså endast bakspryglana fäldes ner
  fönstret efter bakdören satt fast. Endast i dörr-
  arne voro fälbara fönster. För det mesta använ
  des asklist betsad den ansågs vara starkare så
  var en klen mahognylist skruvad innanför. De
  fällbara fönstren i dörrarna voro som vanligt
  för drosktrafiken

 På takena användes mest plåt (sinkplåt). Taket
 framvar skarvat för att spara träd. Inunder lad-
 es fasade bräder som vanligt.
 Den som gjordes utan stormstänger lades en 
 kloss vid hörnena av ramen bak för suffeletten
 att vila på. Det var samma storlek endast rutan
 bfak var större på den senare mindre på den 
 med stormstänger. Reservsistsarne var de vanli
 ga fällbara då dom får åka baklänges, en annan
 en annan då sitsbeslaget fotstytta satt fast och
 det andra fästet försköt sig uppåt i en rak järn-
 stång infäld så
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  Ingenting av densamma syntes.
  Stopplister eller stoppramar för klädseln bak 
  vorogjorda så de ledigt kunde plockas bort,
  för för att torka vagnen, stoppning gjordes här
  på ramar. Plåten var svetsad aluminium. 
  På målareverkstaden visades flera som stodo
  under målning en lemosin helt av trä med 
  mindre hörnsstolpar list rundt kring taket. I
  hörnstolpen hvilken låg inunder fylningen var
  två avsatser tagna, en under taklisten den 
  andra vid plattan av

 Fyllningen å sidan detta var mera en lycksvagn
 I trafik gick en sorts gulmålade lemosiner, å
 dessa var plåt på tak  och hörnena bak, ända 
 ned, över plåten gicksedan träfyllningen vatten
 listenvi taket svängde ned utefter fyllningen
 der den var utspetsadd till intet, lika i ryggen
 Eller och rättare fyllningen slutade med vatten-
 list och vattenlisten slutade med fyllningen.
 I dessa vagnar var bettsade asklister till fönster
 ramar. Å huven var messeingsgångjärn. Dessa
 vagnar så rätt trvliga ut. På den längre upp
 nämnda lycksvagengick listen rundt om hörnan
 vid taket bak
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 Ernborgs vagnfabrik, Luntmakaregatan.
 En fabrik  för uteslutande träarbete. Fabriken
 är inrymd i tre våningar, på nedre botten mask-
 erna. Här ar på samma gång ett mindre hyvleri
 här finnes utom de vanliga mas. en kontursåg
 en så kallas snällborrmaskin med stående 
 spindel. Hyvlarna hava en hastighet a 4000
 slag. Fräsen 7000. Kopiersvarven (danssk)
 5000 varv. På andra våningen var mera rerpara
 tioner, här var fräs med rundt bord av järn,
 stående spindel, hjulmaskin kopieringssvarv,
 slipmaskin
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  En rem med sandpapper liggande på två hjul 
  Ett större bilhjul var under arbete eken lim-  
  mades även här, men här fanns också ringar. 
  Tredje våningen der karosseritillverkningen
  var inrymd, der var en lemosin påbörjad,
  ritningentilldensamma låg på en plan med
  låga bockar. Bottenramen var sammansatt
  och nedtill mycket runda stolpar med tapphål
  uti låga utsågade. Efter vad jag förut hört
  skarvas icke takramen å långsidorna.
  Änstyckena var satt stumt och sletstapp.
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 Frejchus vagnfabrik

 Spesiel karrosserifabrik
 För närvarande var här icke synerligen myck
 arbete. Två stycken öppna karosserier stodo 
 färdiga i trä och plåt. På vagnmakareverksta-
 den stod en varuvagn under arbete, en fords
 lastvagn  på hvilken stod en ganska stor hel-
 byggd varuvagn. På den förra var kryssfaner
 påspikat fram och bak skulle troligen bliva
 dörrar. Taket gick över fram som vanligt och
 var pålagd. En Fordvagn stod avtagen jämt
 efter ryggen av baksätet, höll på att passas
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   En helbyggd kupe, sidan å densamma var
   byggd i samma böjning som den öppna
   karrossen sida och ovan klädseln å sidan
   gick kupens sida över ett litet stycke, Denna
   skulle kosta 3000 kronor. Samma ide finnes
   i stockholm på varuvagnar der bakändan är 
   borttagen och en täkt kupe med dörrar bak är
   påpassad. Mycket trevlig. En ny lemosin
   lycksvagn. Den var ej helbyggd fram  den
   skulle passas till en gammal torped sades
   den var färdigspacklad, mycket stor  

 Dörrarna bak ganska breda, fram skulle bli
 låga dörrar som vanligt. Skarpa hörn och
 kanter rundt om taket, var något litet avrundat
 egentligen bara den skarpa kanten listen ej 
 rundt endast till fönstret. Inga listerfulständigt 
slätt i ryggen endast den vanlig afyllningen.
 En stor glasruta i bakfyllningen(skarpa hörn)
 Fönstren voro ej så höga förmodligen skulle
 dom gå upp och ned utan någon vattenslist i
 underkant, ty der var icke mera än 1 cm 
 öppning för rutan. Bakre sidofönstret och fram
 fönstret kunde släppas ned till en bräda som
 var 
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  Inpassad ovan flyglarne för rutan att falla på 
  på dörrarne satt den lite lägre beslag som
  gingo upp på stolparne, och ned på ramen i
  hörnena bak och vid dörrstolparne å båda 
  sidor om bakre sidorutan, dessa stolpar voro 
  mycket klena, då hjulet gick under. Nedre  
  delen var plåt, den övre fylningen(mahogny)
  Hörnena fram å taket var också skarpa. På 
  taket låg duk i blyvitt.
  En äldre färdig Lyckslemosin, den stod i 
  magasin, dörrfönstren var att veva sidofön-
  stren var ett litet handtag å vardera

 Sidan upptill. I stolpen var en förnickald list i 
 hvilken små hak vore sågade för att kunna
 ställa rutan var som hälst.

        Skärning mitt bak av öppet karrosseri
        med inbygd sufelet 
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   Norra vagnfabriken
   Här ett rätt stort utrymme vad värkstad be-
   träffar. En varuvagn under arbete i övrigt
   reparationer. En stor lyckslemosin stod på
   gården, den var bygg med två dörrar och sits-
   arne vridbara, spetsig fram vindrutorna var 
   att falla ut efter varandra, den var mörk röd
   nedtill opptill var den svart 

 Jakobson C. Kadettgatan 1-2, Stockholm
 Reparations och karrosserifabrik. Här visades
 ritkontoret tillika med karrossseriverkstaden.
 Här passades på en påbyggnad. Vindrutan var  
 helt sammanbygd med korgen, ej några hela
 dörrar fram, bak var ett par dörrar till påbygg-
 naden . Den var fastsatt med tappar hvilka
 gingo ned i ramen der järn var inpassade. En
 mindre klaff av klädseln lyftes upp och så
 drogs i skruv med mejsel. Der fram var ett par
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   Gångjärn, den ena halva satt i den öre delen
   den andra fäldes ned och derigenom  en skuv
   i ramen av torpeden fram.Underramen till 
   påbyggnaden gick rundt fram däri satt stolpar
   ne till vindrutan. Der bak var läder eller in-
   pregnerat taket var sammansat i en ram i form
   av ruter över hvilken var lagd skin eller in-
   pregnerat detta sjönk ner så man såg träramen
   i form av rutor inuti var den klädd som van- 
   ligt. Duken å taket gick ned under en list, som
   gick

 Rundt taket. Denna duk var antingen perga- 
 moid  eller och läder, de föll ned emällan
 takställningen så man kunde se den, bakre del-
 en ned var ock beklädd med pergamoid i stället
 för fyllning. Fram vid torpeden var endast å
 ena sidan. 
 En ambulans den var ganska stor. Två fönster
 aldeles invid varndra å vardera sidan, det ena
 fälbart, nere i sidan sågut som en list klädd 
 med filt något vidare der rutan skulle gå ned,
 nämligeni övaändan i övrigt skulle bli list in-
 vändigt som vanligt. I taket invändigt var 
 pärlbräder och vitmålat
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   väggarna voro mer gula två sistsar en för bår-
   en bredare, ett skåp fram vid taket. Två lika
   stora dörrar bak anslagslist rudt om, alla fyra
   hörnen utvändiga runda. Skarpa hörn bak 
   stolparne ungefär 1 tum breda lister. Mahog-
   nyfyllningar både ut och invändigt. På taket
   var lite skarpare rundning ned mot sidan väv 
    i blyvitt, taklit rundt om.
   Vagnen var så lång att rum utan någon utbygg
   nad i framsätet fans

 En öppen karross gjord på Skania vabis hölls
 på att beläggas med plåt (förtent järnplåt)
 hvilken lödes i fogarne karossen var bygd för 
infäld suffelet. Ryggen bak var fällbar
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   Ritning till en Lemosin var färdig i övrigt
   var jag på vagnmakareverkstaden intet nytt
   arbete, en lemosin höll på att byggas till fram 
   En ritning låg på en plan. Vagnmakeriet låg
   särskilt icke så stort över garaget var kontoret
   ritkontor samtidigt

 Armliggarna sättes innanför en på vardera
 sidan en i mitten, dessa lyftes då ryggen skall
 välnas uppp och suffeletten fälas upp.
 Stommen invändigt beläggas antingen med
 plåt eller ock med trä, för plåten var falsat 
 Ovanpå sidorna var tryckhakar. Till skillnad
 från den tyska modell jag sett förut der de lång
 sidorna billda en vinkel för att täcka suffeletten
 å sidorna. Den fällbara ryggen så skuren att
 den kunde fällas framåtseddan armliggarna 
blivit borttagna
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   Beridarebansgatan 18, Stockholm

   En ganska stor fabrik omfattar allt som hör 
   samman med fabrikationen.
   Å träavdelningen var maskinerna på nedre
   botten samt en tre st bänkar, maskinerna vore
   de vanliga å andra våningen var en åtta st.
   bänkplatser. En öppen karross stod färdig i trä
   Plåt användes även här, något undantag trä-
   fyllningar. Vagnmakaremästaren ansåg plåten
   vara fördelaktig. Något nytt kunde icke upp-  
   täckas. Bänkarna vore korta och breda stodo
   mot väggarne med den främre

 Ändan något vänd utåt golvet. I taket var ful-
  lagt med trä , det sades inte möte något hinder
  för träupplag placerati taket på verkstaden.
  Fönster fanns å enna långsidan samt på andra
  våningen ett på ena gaveln. En på byggnad
  höll på att lyftas på, dene kaross var aldeles
  grad bak. Här var järnblock infälda invändigt
  innanför dessa gick de kilformiga järntapparne
  ned sedan en skruv igenom inifrån desamma
  täckte med en klaff. 
  Sidor till en droska samt en Jacktvagn i smed- 
  jan, enjagtvagnkorg färdig 
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    Undre delen slät. Spaljeret klena skarpkan-
    tiga  spjälor i övrigt allt skarpt. Stolparne gå
   över kanten sirka 3 tum fasade i de övre
   ändan. Utanför smedörren stod en skålformig
   rund planskiva med hål i mitten för navet. En
   skruv att skruva ned hjulet medan ringen 
   kallnar
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Stockholms Hovslageribolag.

   En ny karossos fädigmonterad på vagnen.      
   Ansågs vara mycket dyrbart. En färdig 
   lemosin der fönstren drogs upp utan att
   någon list fans i underkant, här låg en tjock
   gummipackning emellan rutan utvändigt. Å
   denlilla vagnmakareverksstaden som fanns
   inom fabriken höll på att byggas en öppen 
   kaross. Bottenramen var färdig stolparne till
   en del isatta. I övrigt  gjordes vagnmakeriet
   hos Ernborg. I de fönster der vattenlist i 
   underkant ick fins är packning å sidorna men
   icke altid synligt i underkant, på den ovan
   nämnda vagn tycktes ligga en rund ljus 
   gummipackning
    

 Nordbergs vagnfabrik, Stockholm
 
 Här arbetad fyra vagnmakare. Flera lemusiner
 var under arbete, Som huvudregler vid denna
 framstående karrosserifabrik är, först sågas upp
 till arbetena vid tillfällen då det är fråga om 
 storre partier läggas träd till tork inne i verk-
 städerna, vanligtvis arbeta två tillsammans.
 Först hyvlas upp så mycke som möjligt der-
 efter sättes ramarna till sidofönstren der så-
 dana finnas tillsammans. I den främre dörr-
 stolpen falssas för 
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   Desa ramar, sedan lägger fyllning över hela
   både stolpe och ram slutande med en platta
   rundt fönstret. 1914 gjordes en lös tryskel
   hvilken fälldes in i bottensvällarn och sedan 
   fram och bakstolpe blivit slestade samman
   med densamma. Likaså taksvällarn ramen
   hvilken tappas ihop med stolparne över den
   svällare som ligger i listens höjd bak tappas
   i bakre dörrstolpen och fälles samme svällare
   i stolpen längst bak på så sätt att på utsidan
   av stolpen fälles ur lagom efter hvad man
   anser det är

Råd att taga motsvarande på insidan av
 svällarn. Tröskeln der stolparne äro insletsade
 fälles in i bottensvällarn kraftiga skruvar uti- 
 från, dem fyllningen täcker.
 Takramen skarvas vid framstolpen. Innan den-
 samma sättes hop med det hela, sättes främre
 delen av taket tilsammans takstolparne passas
 dit. Till skilnad från det sätt  på hvilket dom
 arbetade hos Frejschus der takramen gjordes
 hel, där tappades tvärramstyckena vid fram-
 stolparne tillsammans innan något av sidan
 sattes tillhopa
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   På taket användes bräder icke spåntade därpå
   grundas taket och det får väl torka därefter
   lägges vävven torr ovanpå detta sätt sades
   vara bättre än den somförutlägga den i tjock
   blyvitt ty taket sväller av det tjocka lager av
   blyvitt som knappast torkar.
   Fönstren användes en list i underkant hvilken
   leder vattnet utåt.
   För fönstret att löpa uti är en klädd messing-
   list hvilken rör sig på centrum upptill. Då fön
   stren äro fasta göres tun kitt der rutan lägges
   emot och sedan listen

 Hvilken skruvas fast med messingskruv.
 takramen fram invändigt poleras. Till indre
 fönstret poleras ramen framåt alt svart.
 Bräderna på taket fram poleras bruna. Huvud-
 sakligen arbetas av ask. Boken anses bra men
 är ömtålig för vätan, därför icke så lämplig till
 svällare som äro utsatta syra.
 Då träfyllnign skall användas till runda hörn 
 nedåt till, limmas hörnan samman av smala
 albräder, fyllningen läggas efter grad och 
 spetssas så i rundhyvlingen från båda håll
 därefter limmas väv över det hela
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   Likaså till lemonsiner med runda hörn i tak 
   limmas samman så groft trä att det fyller ut,
   till dessa hörn anses al vara lämpligast ty det
   kastar sig mindre. Samma ide från Göteborg
   Maskiner är hyvlar, bandsåg, fräs, borrmaskin
   hyvlarna har en hastighet4500 varv fräsen 
   5000 och däröver till densamma reguleras
   farten med motståndet. Borr användes en sort
   kantiga borr med hvilka man kan rensa hålet.
   Tyskt fabrikat. Så kallad planskruvstycke
   användes här vid bänkarne

 Ritningen låg på en plan på densamma låg trä 
 alldeles som jag är van att göra.
 En Landålet å målarevärkstaden stod färdig-
 spacklad den var av den vanliga runda typen
 På denna landålet är såsom stopp att järn med
 spår i hvilket är fäst med centrum oppemot
 taket av stolpen och löper invändigt av rygg-
 ramen der det stopparmot en skruv hvilken
 löper i spåret.
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   Arbetstiden för en man på en lemonsin 
   beräknas till 8-9 veckor, föe en öppen
   karross med inbyggd suffelet 6 veckor
   då suffeletten ligger utanpå 4 veckor

 Gustav Akerlövs Vagnfabrik.
 Surbrunnsgatan 48, Stockholm

 Här arbetade 4 man en landålett var stommen 
 sammansatt reservsitsarna voro att fälla de
 åkande fingo sitta framåt.
 Lika med de som åker i baksätet. Dessa landå-
 letter äro byggda såsom Drosklandåletter. Den 
 del som   
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   Utgör taket efter den bakre stolpen är fastsatt
   vid densamma en gren utav klaffgångjärnet
   binder densamma vid stolpen i övrigt finnes  
   ingen sprygel bak. Denna del lika väl som 
   klaffen äro belagda med bräder förutom den
   öppning som 

  Måste vara då klaffen fälles.
  En annan sorts reservsitsar dessa sutto i 
  väggen bak framsitsarna och höllos upp med
  fjädrar väggen var här så tjock att sitsramen
  gick in i densamma. Ovan sitsen väggen snett
  avtagen emot undre delen av fönsterramen
  fönstren drogos upp med remmar i övrigt är 
  den sammansatt som vanligt i ramen är stol-
  parna fällda det övriga är tappat.
  En ställning att skruva samman flänsnavhjul
  uti den bestod an en rund skiva med hål i
  mitten 
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   Så stora så flänsen gingo igenom. I stället för 
   ring var hakar med skruvar i fastsatt rundt
   skivan

  Svensson   Riddaregatan 40 
  Ett mindre vagnmakeri här var en sirkelsåg
  inrättad till borr och hjulmaskin en ställning
  för navborrning en kopieringssvarv den sades
  vara Engelsk bandsåg hyvel limhall ratt stor 
  över densamma ställningar för torkning av trä 
  Ett parti spryglar var torkade dessa var så 
  grova så dom sågades itu. Här var fyra bänk-
  platser  i andra våningen en öppen kaross stod
  färdig i trä och plåt.
  Så var der en mindre sjukvagn den var bygd
  så att den kunde användas både att sätta in en 
  bår utti 
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    Även att sitta två i baksitsarne sitsen venstra
    sidan var att fälla upp emot väggen korgen 
    var å sidorna och ryggen invändigt beklädd
    med plåt sitsarne var trä dörr å båda sidor
    som en vanlig lemousin en dörr bak lika bred
    som halva bakgavel gångjärn i mitten ej vid
    hörnstolpen båren vr inbyggd i sidan av
    schaufören för att därigenom få den lång nog
    Taket var rundat nedåt förmodligen hörnstol-
    parne också ovanpå taket skulle förmodligen
    bli plåt och sedan list omkring. Framsitsen
    skulle stoppas. Halva sitsen utgjorde plats för
    båren. Fönstren fram och å båda sidodörrarne
    fällbara fönster i dörrarna

  Rygen är formad av trä. På den fällbara sittsen
  är ryggen fastsatt på dörren tror att sitsen
  fälldes in i väggen. Centrumav gångjärnen
  sitta invid väggen därifrån går ett plattjärn
  intill sitsen
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    Skania Vabis,   Södertelje
  
    Denna fabrik som för närvarande ligger nere
    drev under normala förhållanden  med en
    arbetsstyrka av sirka 500 man.
    Skania Vabis är fullständig automobilfabrik
    Det högsta antalet vagnmakare som varit
    anstälda sades vara 25 st På vagnmakare-
    verkstadens maskinavdelning var väl försett
    med maskiner här fans fräsar(3 st) plan och
    rikthyvlar  Bandsågar kapsåg med
   
    

  Långt bord. Borrmaskin Stämmaskin auto- 
  matisk sågfilare Två stcken listhyvlar m.m.
  På sammansättareverkstaden fans en större
  plåtsax limhall limkok särskilt bredvid vanliga
  limtvingar och knektar.
  Hjulmakarebänken med en rrätt ansenlig hög
  av hjulek och några färdiga hjul jag kunde
  icke få bestmt besked hur dom gick åt att
  sätta ihop hjulen eken tycktes vara färdigsågad
  och fräst, men den var ej fräst ände ned till 
  flänset. Det putsades antagligen sedan hjulet
  blivit hopskruvat. För att få eken i löten
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    blivit hopskruvat för att få eken i löten måste
    den tagas isär sedan tapparne voro frästa och
    slås i en i taget.
    Eken, som var uppstaplad bredvid  hjul-
    makarens bänk var delvis framhjulsek dels
    bakhjulsek de senare var en klack eller platta
    lemnad för den skruv, hvilken går in i broms-
    skivan ovan de vanliga flensskruvarne de
    vore frästa ned till rundningen emellan eken
    nere vid flensarne, förmodligen putsades
    eken emellan sedan flänsarne

  Bilivt påskruvade. Tapparne tycktes vara
  färdigsågade dock icke hyvlade. Några
  hjulbänkarne  låg färdiga med följande på-
  dragna dessa vrmas som vanligt
  Två ringar av bandjärn med en skruv användes
  att sätta utanpå  löten sedan eken är slagen i
  densamma, för pressa samman i navet. Två
  järnmodeller att lägga hjulet uti sedan fälgen
  är pådragen för borrning av hålen för fästet
  till gummifälgen
  Då jag icke kunde upptäcka några särskilt de
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    Flänsar ringar eller värktyg i övrigt, och den
    som visade kände icke till denna avdelning 
    man får själv själv fundera ut resten.
    Framför hjulbänk stodo färdiga korgar och
    diverse. Några vidare hyvelbänkar syntes
    icke till förutom hjulmakarns och en till ell
    kanske två till 
    Några till en del sammantappade lemousiner
    stodo i en hög den voro byggda till dörrar
    fram och bak 
    Vindrutan var delad och gick i skarp fog

  I mitten framåt. En stolpe i krysset. En i spets
  sammansat monteringsbräda hvilken skulle
  i övakant av torpeden invändigt eller under 
  vindrutan. Dessa framstolpar jämte den  vid
  taket spetsiga ramstycket mittenpartiet bakom
  framsitsen dessa ramstycken voro samman-
  tappade med sidostolparne.
  Detta var i huvudsak hvad jag egentligen 
  kunde upptäcka av högen som låg der.
  Ytav korgarne som låg där såg jag tre typer
  den  ena gamla runda hörn uppsvängd i
   ryggen från
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    Sidan, sufeletten liggande utanför.
    Den andra öppna var sufffeltten skulle fällas
    upp, fälldes ryggen framåt den var så skuren
    i ändarne att den gick klar för sidan, den var 
    slät invändigt der låg en lädderklaff över 
    suffeletten. I baksätet tre armliggare hvilka
    måste lyftas då ryggen skall fällas
    Fram var en stormbräda derunder skåp och
    reseervsitsar.
    Denne karros var bygd så att övakant

  Av korgen gick rak hela vägen med någon
  stigning bakåt . Kylarn något lägre. Det sades
  att suffeletten fram spendes med att par
  remmar hvilka hålla. Der syntes inga stolpar
  eller fästen vid glaset.
  En skarphörning landålett , hvilken sades vara
   det sista modi på täckt kaross. Hörnen bak 
  var här fult skarpa hela vägen från taket ända
  ned, Denne var inbygd  fram också altså fyra
  dörrar
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  Odense den 30 augusti.
  De förenade automobilfabriker.
  Pintdamsgade 21. (Danmark)

  Denna fabrik är fullständig automobilfabrik 
  icke synnerligen gammal. Det sades på vist
  håll, att delar till motorerna toges hem. Mig 
  mig syntes det som alt gjordes på fabriken jag
  blev visad de stora maskinhallarne även låg
  stora högar av motorhus utav både järn och 
  allaminium även vevaxlar till och delar till 
  kardan m.m.
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    Denna fabrik omfattar en mycket stor areal.
   Jag kunde icke se annat än alla våninggarne
    voro på nedre botten altså envånningshus ej 
    några snede glastak utan vanlig fönster.
    De olika byggnaderna voro plaserade så att
    ljus fans från båda sidor. Sjelva gården be-
   stod an en stor öppen platsm hvilken i fyrkant
    var omsluten av fabriker och kontor och 
    huvudporten var å ena sidan der var ett
    mindre hus liknade vackthus någon portvakt
    syntes 

  ej utan man fick pasera.
  Jag blev här mycket vänligt emotagen.   
  Verkförande Ingeniören tog emot mig sedan
  jag å kontoret lämnat de ligitimationer jag
  hade att förete. Jag blev bjuden sitta medan
  jag väntade
  Därefter edogjordes först för mig fabrikens
  storlek och hvad arbete som gjordes, det var 
  huvudsakligast lstflak och omnibussar.
  Fabriken var beräknad för 100 man, men för
  närvarande var det endast ett 50tal
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    Därefter visade han själv karrosseriavdelning
    en. Först visades ett lastflak der låg längs
    korgen jag tror i ändarne av tvärbankarne två
    reglar botten som troligen låg tvärt över gick 
    gick ett stycke över dessa reglar.
    En färdig omnibuss bygd på en tons lastbil 
    för elva pers. den var icke inbygd fram,taket
    fram lika som på lemousin, hvilken är öppen
    fram.
    Halva framsätet var upptaget av dörren till 
    omnibussens soffor

 Den ende att komma in i vagnen den var för
 utryme gjord att skjuta fram var en låg dörr 
 som vanligt 
 Vindrutan satt fast mellan stolpar av järn (rund
 järn) eller och rundjärn med messinrör om- 
 kring.
 Dörren och alt trä invändigt var ljust fernissat
 Fönstren voro fastsatta med list invändigt
 luftventiler vid taket i form av uppstående av-
 långahål över hvilka skötos klaffar invändigt
 Takstolarne och taket hvilket var av fasade
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    (furubräder)? Voro ljusfernissade
    Ovanpå taket var Zinkplåt der bagageräck
    var anbringat i övrigt duk lagd i blyvitt.
    ”Skärning av sidan” ungefär samma från
     bakgavel, der små svängda svingar utgjorde 
    rundning, och därpå en plåt 
    Detta särskilt på den helt inbyggda troligen
    var alla lika vad takkonstruktionen beträffar
    I övrigt är ju skälva

 Modellen ej så vicktig den kan ju göras olika
 Fönstren voro anbringrundt om med endast
 stolpa emellan.
 Bak var tre rutor inuti gick ett messingsrör
 ett stycke sirka 6” upp för fönsterrutorna å
 båda sidor, möjligen lika för bakgavel också
 Detta rör för att skydda rutorna
 Ryggarne voro stoppade upp emot fönstren
 likaså stoppade dynor icke någon vidare stopp-
 ning förutom schauförsitsen
 I hörnena vid taket lågo besla, vid botten 
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    var också beslag vid varje hörstolpe hvilka
    sammanbundo stolpen med bottenramen
    Bottenramen var på ett par ställen fastskruva
    de med kraftiga järn tvärt över svällarne och
    vinklar åt sidorna
    Nu blev jag visad korgmakareverkstaden här
    var två st. omnibussar under arbete
    Den ena var stommen sammansatt.
    Stolparne i hörnen voro bockade av ask det
    upplystes att dessa voro så klena och därtill
   

 ganska skarp krök åt båda håll, därutav var 
 fördel att bocka desamma de voro rundade ut-
 vändigt
  Skärning av bakstolpe ytterhörnan rund, som 
 ovan anförts.
 Svingarne eller stolparne utefter sidan voro 
 sågade jag tror av björk och klenare än hörn-
 stolparne de liksom takstolarne stodo ganska
 tätt
 sidorna nedtill voro belagda med plåt rundt om
 denne var icke
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    Icke lödd i fogarne utan låg halvrund järn-
    lister över fogarne både längs korgen upptill
    och paralell med stolparne på ömse sidor om
    den rundade hörstolpen, bak gick listen
    Plåten kom jag ej att fråga vad sort, troligen
    galvaniserad eller och svart järnplåt 
    En bottenram till en 2 tons lastbil mycket 
    kraftig. Hjulena, hvilka gingo långt in ramen
    och måste den därför skarvas på så sätt  att
    ett ramstycke lades 

 innanför det yttre, hvilket var avsågat så
 mycket som hjulöppningen der var i vardera
 skarven två kraftiga genomgående skruv. Till 
 denne var icke mera sammansat en del var
 tillagat möjligen altsammans man kunde icke
 så  bestämma den saken
 En stor arbetsritning jämte blåkoppia låg på 
plan lags på bockar på denna låg det färdig-
 hyvlade trät
 Små svingar var också utsågade till takhörnans
 rundning bak 
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     Hjul var under arbete eken limmades först
    därefter sågas tapparne hvilka voro fyrkan-  
    tiga hur de sågades kunde jag ej få reda på
    (de kanske sletsas) Altnog eken var hop-
    limmad i navet och tapparne voro färdiga
    därpå slogs hjulet isär och ekarne slogs i de
    bockade lötar mycket grova närmare 9”
    Därpå spändes det ytterligare ihop med
    järnband utvändigt av löten varefter borrades
    flänsbössan och flänsarne skruvades fast 
    För skruvarne borrades växelvis mitt i eken
    och så

 i fogarne. På de breda lötarna togs tapphålen
 bredare tvärt över 
 Hålen stämdes med en Beronius stämmaskin
 icke lockbettel utan med hylsa och borr inuti
 densamma
 Maskinerna vore 
 bandsåg rick plan större stämmaskin av
 Beronius icke lockbettel utan borr med hylsa
 Kombinerad hjulmaskin med fasta tappfräsar
 Danskt fabrikat borrmaskin fräs. En delskiva
 för navborrning. Den själva
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    konstruerat. Skivan 5 mm tjock 25 cm i 
    diameter i densamma var tre spetsar för fast-
    sättningen av navet. Skivan var uppstäld i en 
    träställning
    En limhall, hvilken var inrättad till ångpanna
    den eldaddes med spån och avfall från värk-
    staden en utbyggnad i en ändan av långsidan
    med en lucka att fälla upp för att bekvämt få
    med spån för andra ändan en lägre hall hall
    för limpannorna, den egentliga hallen huvud-
    sakligast att värma trä på

 aldeles  intill var en liten ångtork med några
 rör på golvet ej flensrör, så gick ett rör ut 
 genom väggen till en ångtrumma. Till denna
 var säkerhetsventil och vattenglas
 Arbetstid för dessa omnibussar, särskilt den 
 bottenramen var sammansatt till var beräknad
 för två man och 15 dagar den var lovad färdig 
 på den tiden altså bråttom
 I smedjan stod en omnibus färdig i trä och
 plåt uppmonterad på vagnen den var helbyggd
 fram 
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    Den var bygd på 2 tons lastbil beräknad för  
    19 man, fönster rundt om 
    Dessa antingen med eller utan ramar voro
    satta inifrån. Vid undre ramstycket var  den
    olika de föra färdiga som förut visats. En list 
    utåt inunder densamma  tre platt hål tagna
    för vatten motsvarande list å insidan var och
    fastsatt med en centimeters öppning för glas
    och ram 
    Takstolarne sutto tätt och voro skarpt
    svängda

 nedåt sidan, uppe vid taket bak korta runda 
 träsvingar och därpå plåt 
 Taklisten kom jag att se efter den svängde
 förmodligen ned från sidan och bakgavel nedåt
 hörnstolpen
 Hörnan fram var mera långsvängd. Vindrutan
 satt mellan två stolpar fram den övre att fälla ut
 med  gångjärn upptill och järnspänger med hak
 Å högra sidan bakom chauförens plats var 
 dörren, soffan der mitt emot för var att fälla
 upp. Soffan å andra

 Höjd mellan golv och tak i omnibussarne
 160-170 cm
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    sidan gick fram för chauförsitsen, en öppning
    emellan denne och soffan 
    Emellan golv och tak i mitten av vagnen 
    skulle bli polerade messingsstänger för
    bärning av taket.
    Förmodligen skulle der bli bagageräck någon
    messingstång rundt fönstret nämdes icke om
    Luftventiler vid taket. Sidorna nedtill var 
    plåt halvrunda järnlister över skarvarne även
    utmed hörnstolpen ned till underkant.
    I garaget stod och en färdig omnibus ungefär
    ligen i storlek för elva pärsoner

 gulmålad icke inbygd fram halva chauför-
 sitsen dörr in till sitsarne icke skjutdörr
 Fönster rundt om. bak tre rutor under dessa en
 lucka med ett lås invändigt avsed för reserv-
 utgång ifall eld skulle utbryta i motorn
 På takena lades duk i blyvitt der ej bagageräck
 fans då var där zinkplåt
 En lycklemousin der var plåt från botten 
 bakfyllningen ända upp yill taket der var ej
 någon avsats för fyllning den var slät hela
 vägen kring fönstren  var messsingramar ned
 till 
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    En kant som ledde vattnet över, de drogos
    upp med remmar Reservsitsar bak Varm-
    element der avlopsångan från motorn gick 
    igenom den var helbygd fram 
    Bakhörnan av taket var mycke rund.
    Nästan den klotformiga fason Varmelementet
    låg under en plåt jämt med botten straxt fram
    för baksätet. På taket låg duk i blyvitt i bak-
    hörnen gick plåten över duken
    Höjdmått mellan golv och tak invändigt å de
    förut i denna beskrivning angivna omnibuss-
    arne 160 -170 cm 
    

 Sjukomnibussar i Köpenhamn Luftventiler 
 invändigt uppe vid taket i form av små avlånga
 hål. Mörkmålade. Mattslipat glas rundt sidor
 och bak. Dörrar bak. Dörrar å sidorne förekom
 mer också icke inbygda fram 
 Å en av den var en uppbyggnad å taket med 
 mattslipade glasrutor å sidorna
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    Köpenhamn
    Christiansens vagnfabrik. Västerbrogade 25
    
    Vagnmakeriet är inrymt i två verkstäder å
    nedre botten, en av dem mycke liten, plats
    för en hyvelbänk och en hjulbänk 
    Den andra var större: egenligen maskin- 
    verkstad 
          Maskiner:
            voro 
    Rick. Fräs vanlig stående spindel borrmaskin
    En tredje värkstad för karrosserifabrikation
    på andra våningen. En stor dörr att taga ut 
    arbeten genom. Der stod en täckt postvagn
    på reparation

 Den tycktes vara nästan nygjord  på sidorna 
 var nya mahognyfyllningar nya dörrar bak 
 tillbyggnad fram Chauförsits.
 I en av de andra veärkstäderna stod en färdig
 landålett 
 Korgen var av askrätt smäckert bygd, vanlig 
 torped fram. Övaramen till denna bockadd
 mycket klen 2½ cm tjock dörr å venstra sidan
 ramen var där avsågad.
 Fram och bak var takramen bockad, skarvadd
 vid sidorna. Fram var taket belagd med fasade
 bräder hvilkak skulle lakeras
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    färdiga då vagnen målades färdig. Bak var 
    kryssfaner även taket på den fällbara landå-
    letten var belagd med samma, ovanpå det-
    samma var tjock väv lagd i blyvitt, hvilken 
    gick under taklisten. 
    Stolparna voro fälda in i bottenramen och
    kraftiga träskruv trysklarna fram och bak
    lågo ovanpå.
    I framtröskeln var ett 1” järn infält för slit-
    ning Låset till framdörrarne ett handtag långt
    ned på dörren invändigt.
    Gångjärnen sitta bakåt på båda dörrarna å
    den högra sidan fram finnes icke någon dörr 
    
    

 endast hvilken markerar dörren.
 Fönstren å sidanoch bakoch dörrarne äro fäll-
 bara fönstret bakom chauförsitsen icke fällbart
 Fönstren sitta 1 3/8 bred mahognylist, hvilket
 tyckes vara fördelaktigare för drosktrafik man
 ramar på alla droskbilar i Köpenhamn. En kör
 med landåletten medfälld men glaset står upp-
 draget. På dessa vagnardrages fönstren med 
 remmar. Denna konstruktion är både billig
 och stark Å sidfönstren bak är en lädertamp
 nedtill och
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   ett messingshandtag upptill sedan en skruv att
    dra till så fönstret står stadigt. På dörrarne är
    det messingfjädrar som hölle ramarna till 
    Remmar användes icke i sidorutorna bak 
    med någon fördel därför att den måste gå ned
    på sitsen
    Framsätet är baktill infodrat med bräder
    ett par fördjupningar för reservsitsarne så
    djupa att sitsarne nästan går in i desamma
    De äro försedda med fjädrar därav de slå in
    sjelva, de får åka baklänges

 Plåten passas först sedan svetsas den, derför
 måste den tags isär

 Klaffen sitter fast i övrigt är den gjord som
 landåletterna i Stockholm 
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  Arvika Vagnfabrik  Arvika
 
 Fabriken var anlagd för masproduktion av
 större och mindre trillor vurstar kärror slädar
 grövre vagnar sparkstötting.
 Allt arbete gjordes på akord, av de mindre
 vagnarne lagades till sirka 50 i varje sats
 Alt trä maskinarbetat betalades för dessas 14 kr
 i sammansättning av korg och säten 2 kr lite
 extra hjulena särskilt
 En sorts rätt arbetsamma trillor betalades utan
 hjul 27-28 kr
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 Linköping den 3 aug. 1922

 Karros gjord hos Nordberg St.-
 Såsom lock över den inbyggda suffeletten duk
 med tryckknappar
 Plåten hvilken är spikad i underkant av den 
 grada platta rundt karrossens övakant. Spikar-
 ne täckas med stående fyllning eller list. Öva-
 ramens bakre del corka 15 cm tjocka
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    är sammansat med två sletstappar i vardera
    hörna nämda list försvinner vid framdörrens
    främre stolpe. Torpedfason fram.
    Vindrutan fasst i metallram svängd efter
    torpeden
    Ramen för stoppning bak en stolpe i vardera
    hörnan sedan guteväv icke något foder lika
    i framsitsens rygg 

 låskolvarne litet över mitten en stopphake
 straxt ovan

 Konstruktionen för de fällbar reservsitsarne
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    Lemousinen Gjoed i Tyskland 
    Karrossen bygd i huvudsak såsom skissen
    visar

 De bakre sidorutoena fasta. Dörrutoena och
 rutan invändigt bak chauförsitsen sitta i en list
 å ena sidan försedd med fjäderhake, hvilken
 hålles av motsvarande i dörrstolpen fastsatt
 list, i hvilken är tätt med hak, så att fönstret
 kan ställas i hvilken höjd som önskas.
 Rutan inne i vagnen har en hake i hvardera
 ändan.
 De fällbara rutornas övre hörn äro runda.
 Brun fyllning i mitten av taket invändigt
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    samma sorts fyllning i mitten av dörrarne 
    invändigt.
    Stoppningen i baksätets rygg mycket lutande
    Resärsitsen av nästan vanlig typ ovan dessa
    ett skåp, i vars övasida är på två ställen hål
    för blommor.
    I dörrarna främre stolpe är fals men ej i
    bakstolparne.
    Taket gick över och bildade samtidigt vatten-
    list, dänsamm skiljer sig från taket och 
    svänger nedåt utefter bakrutan

 Vagnen är målad mörk taket vitt. Bak är den
 klädd med grönt.
 Chauforsistssen och taket fram klädt med svart
 läder.
 På sidorna i föreningmed vindrutan är runda
 glas.
 Dätta glasparti är delat så att delen i mitten ,
 vars övre del fälles utåt på gångjärn upptill
 Låga dörrar fram 




