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         Cykel:  
          Cykelns föregångare var  en löpmaskin, upp-

funnen i slutet av 1700-talet. Hjulen var av trä 
och slitytan utgjordes av järnband. Framhjulet 
var fast monterat i ramen varför det inte gick att 
svänga. Löpmaskinen blev en föregångare till 
von Drais modell 1817 med styrbart framhjul.   

          Intresset för cyklar klingade av runt 1840-talet 
men på 1860-talet började intresset vakna igen. 
Då hade cykeln fått trampor. I Sverige började 
nu intresset vakna även här.  

          De första höghjulingarna helt i järn presen-
terades i England 1870. Från 1871 användes 
massiva gummidäck. Vid mitten av 1880-talet 
svalnade intresset för höghjulingar. En över-
gångstyp innan ”säkerhetscykeln” kom var  
”Känguruvelocipede”. Den var utrustad med 
utväxling vid framhjulet med ett litet och ett 
stort kedjehjul. 

          Den nya ”Säkerhetscyklen” från 1893 hade 
utväxlingen mellan det stora och lilla kjedje-
hjulet, en ram av stålrör och trådekerhjul med 
luftfyllda gummidäck. Prototypen fick stor 
betydelse för våra dagars cykel. Man kan säga 
att cykeln var färdigutvecklad under andra 
halvan av 1890-talet.  

          Åren strax före 1900 utvecklades raskt en 
svensk cykelindustri som var i sin fulla kraft 
mellan 1930-1960 

                   
http//:www.tekniskamuseet.se,  

                   http//:www.wikipedia.org 
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                Skridskor: 
            Skridskosporten utvecklades i slutet av 

1800-talet till ett särdeles populärt nöje. 
Ibland förhöjdes nöjet för skridskoåkarna 
ytterligare genom musik från en mässings-
orkester.  

          Skridskon var naturligtvis från början ett 
nyttoföremål som gjorde det enklare att ta 
sig fram på isarna. 

          Skridskon av järn är känd åtminstone från 
1500-talets mitt. 

          På konstverk från 1674 avbildas skridskon 
med smidda, högt uppstående skenor. Från 
1700-talet finns skridskor bevarade med 
skenan infälld i en fotplatta av trä med 
remmar som användes för att spänna fast 
skridskon på kängan.  Skridskor av den här 
typen var vanligtvis tillverkade av by-
smeden. 

          Först vid mitten av 1800-talet kom skrid-
skor helt av metall där fotplattan av trä 
ersattes med fotstöd av metall. 

          På 1920-30-talet tillverkades, i New York av 
Edward Zinn, en skridsko under namnet 
”Svensk modell” som blev väldigt populär 
här i Sverige. Skenorna hade på den mo-
dellen skruvats fast i vanliga kängor som 
försetts med en extra sula. 

          http//.wwwkalmarmuseum.se 



Högsjö BK / Ändebol 1968.  

Emil Torstensson med 
”träkanonerna” 1955.  



     
        Skidor:  
          Sveriges äldsta skida är ungefär 5200 år 

gammal.  Skidor finns också på hällrist-
ningar. Ursprunget till skidan finner man i 
snöskon vilken är en utveckling av san-
dalen. Med ludna skinnskor av lapsk 
modell gick det utmärkt att åka kana. 
Medhårs var de hala mot snön.  Just detta 
faktum  kan ha varit den första idén för en 
skidkonstruktion. Man placerade dessa 
skinnskor i en träskiva. Med tiden skiljdes 
skon och träskivan åt. Det fanns olika 
typer av skidor. Två lika långa skidor eller 
en kort och en längre där man sparkade 
sig fram med hjälp av den kortare skidan. 
Glidskidan, den långa, var försedd med 
glidränna vilket på sikt kom att bli 
förhärskande på båda skidorna. Där har vi 
grunden till dagens moderna skida.  

            
             Utdrag ur artikel av Lilian O. Montmar  
             http//. www.tidningenkulturen.se   

 



Skidtävling 1950-tal. RO 

T.v. Bror Pettersson 1918. B 
T.h. Märta Olsson, Ester 
Larsson 1918. B 



       Barnvagn:  

         För mindre än 100 år sedan var barnvagnen 
en lyx för fåtalet. På 1920-talet var barn-
vagnen närmast att anse som en status-
symbol. Endast finare familjer hade råd med 
denna lyx och ofta sågs vagnen rulla med 
hjälp av en barnflicka. Bröderna Ivarsson 
importerade tre modeller från Tyskland. 

          Då efterfrågan från den tyska befolkningen 
ökade under 1930-talet blev det stopp på 
importen därifrån. Man satsade därför på 
egentillverkning av barnvagnar. 

          En babyboom under 1940-talet sätter fart på 
tillverkningen. På BRIOs vagnar fanns fem 
färger att välja på till den enda modellen 
som gjordes.  

          Under 1950-talet lanserades de så kallade 
”Prinsess-vagnarna” med namn efter Haga-
sessorna.  

          1959 introducerades ”Silvana” BRIOs största 
succé genom tiderna. Den är först i världen 
med att ha en helsvetsad hopfällbar vagns-
korg. 

          Sportmodet inspirerade vagnsmodellerna 
under 1990-talet samtidigt med att man 
börja tillverka chassin i aluminium. 

          2000-talet präglas modellerna av en klassisk 
ombonad kombivagn med ett rent uttryck. 

 

               http//:www.brio.net 



Olle, Gösta och Maj Jansson 1918. B 

Anna-Lisa Bergstedt med dottern Diana 
i vagnen och Erik Ring 1956. HD 



Skrinda: 
Ett överrede av träspjälor till en vagn med två hjulaxlar. 
Används för transport av t. ex. hö. I dag är barnskrindor 
vanligast. 

 http:/sv.wikipedia.org  

Maj Lind 1920. B 



Motorcykel:  
Den motoriserade cykeln togs fram 1818 men då 
endast på teckningar. Praktiska konstruktioner känner 
man från 1869 och var då ångdriven. Idén lades ner då 
den inte lämpade sig för tvåhjuliga fordon. 
Den första bensindrivna mc:n presenterades i Tyskland 
1867. 1877 kom fyrtaktsmotorn.  1874 konstruerades 
tvåtaktsmotorn men den motorns genomslag skedde 
1879. 
Den första ”riktiga” mc:n byggde engelsmannen 
Edward Butler 1884. 
Gummihjulen presenterades 1887. Den moderna mc:n 
föddes 1901 och det verkliga genombrottet kom på 
1910-talet och under 1:a världskriget.  
Kring 1910-talet användes mc:n som transport-medel 
av i första hand bättre bemedlade men snart även som 
”fattigmans bil”. 
 1929 fanns det i Sverige 54.000 registrerade 
motorcyklar. 
            www.tekniskamuseet.se 



 
       Bil:  
          Den första svenska bilen byggdes 1892 och 

drevs av ånga. På provturen körde bilen fast 
i den lösa sanden invid vägen. Maskineriet 
gick sönder och Sveriges första bilolycka 
hade ägt rum.  

          I all hemlighet byggdes Sveriges första 
förbrännings-motordrivna bil i Surahammar. 
Drivmedlet var fotogen då bensin var för 
explosionsfarligt. 

          Notis i Göteborgspressen i samband med 
industri-utställningen där 1891: ”Ni har väl 
sett en liten vagn, som går på våra gator 
utan hästar. Inga hästar som behöfver 
ryktas, vattnas – och som skena – intet 
foder och intet djurplågeri” 

          Ett litet genombrott för bilen kom 1899 då 
kungahuset köpte en bil. Fortfarande var 
bilen mycket dyr och intresset hos 
allmänheten var inte stort.  

          Intresset ökade tack vare bilutställningar i 
Köpenhamn 1902, Stockholm 1903, 1904 
och 1907.   

          Först efter 1918 började vägtransporterna 
motoriseras i större omfattning. 

 

             Utdrag ur artikel av Gert Ekström 
http//:www.okhistoria.se/den-folkliga-bilismen 

 



Knut Lindblom och  
Gustav Brånn 1950-tal. RO 

S & S personbil märke Lincoln, 
Albin Wedin och okänd 1922.  

Möjligen Herman  
Schullströms bil 1909. 

Bilar vid ”Svarta garagen” 
 1920-tal 



       Båt:  
         Den första farkost för att färdas över vatten 

var säkerligen en flotte eller en stockbåt. 
Fynd finns från tiden 6000 år f. Kr.  I 
Skandinavien härstammar det äldsta fyndet 
från  400-300 f. Kr. En klinkbyggd båt av lind 
där borden var sydda med vidjor och bast.  
Den drevs fram med paddlar. Senare fynd 
från 300-talet e. Kr. visar ett skepp av ek 
och avsett för rodd.  

          Det första fyndet  i Skandinavien av en båt 
med  roder är kustseglaren Kalmarbåten 
från ca 1250-talet.  

          Under medeltiden var koggen den 
härskande båttypen.  

          Ek blev det viktigaste träslaget för båt-
byggnad av örloggsskepp. Eken tillhörde 
kronan och det var belagt med höga straff 
att avverka ekträd. Till allmogens båtar 
användes furu eller gran.  

          De ekonomiska möjligheterna under 1900-
talet gjorde att det började finnas ett 
behov av fritidsbåtar. Till en början var de 
mest lika allmogebåtarna men båtkon-
struktörerna arbetade fram underlag för  
både segel- och motorbåtar. 

          Materialet till båtar har utvecklats från 
Papyrus, vass, djurhudar till trä, stålplåt 
och glasfiberarmerad polyester. 

 

             http//:www.Wikipedia.org 



Spinnare Gustav Larsson, Grävsjön 1920. B 

Ester Larsson och Gunnar Arosell, Grävsjön 1918. B 



Spark: 
Spark är ett mindre fordon, ett slags kälke eller 
släde.  
En föregångare till sparken var den så kallade 
Drögen. Ännu på 1910-talet var den vanlig i Sverige. 
Drögen var en ganska kort och bred kälke som var 
försedd med fyra upprättstående stöd, två korta där 
fram och två något högre där bak. Den styrande står 
på ett ben på den ena meden bakom kälken och 
passagerarna sitter på själva kälken. Den användes i 
dagligt bruk som lastkälke. 
Ur detta fordon utvecklades sparkstöttingen. 
Sparken användes flitigt i Stockholm i slutet av 1700-
talet men det stora segertåget för sparken inleddes 
under andra halvan av 1800-talet. Vintertid har 
sparken bitvis ersatt  både järnväg och andra 
kommunikationsmedel. 
Den första sparken med stålmedar var Orsasparken 
som lanserades 1909. 
Sparkstöttingens gyllene år inträffade på 1940-talet. 
Firman J Malmqvist & Son AB i Växsjö var den största 
tillverkaren och framställde 135.000 sparkar per år.  
Numera tillverkas sparkar även för åretruntbruk. Den 
är då även försedd med fyra hjul. Det finns också 
hopfällbara modeller samt tävlingsmodeller. 

  Wikipedia  



Flickorna 
Olsson från 
Roligheten. B 

Sparkförare fr.v.  
Karl Nord, Torvald 
Jansson, Elis Björk. 
Passagerare Doris 
Aronsson, Ester 
Björk, Elsa Nord.  

Flickor, okända, 
provar 
vinterföret på 
”Pinnvägen” 
slutet 1980-talet. 



       Hästen: 
           Hästen var ursprungligen inte större än en räv. De 

europeiska  tarpanerna och skogshästen anses som 
stamfäder till dagens häst.  

            Människan tämjde hästen för ca 6000 år sedan och var 
det sista av våra tama husdjur som människan 
domesticiserade.  

            Hästen har varit till stor nytta för människan både som 
mat, för transport och för att erövra världen. 

            Hästar i strid har använts ända fram till andra      
världskriget. Därefter har stridshästar främst  använts av 
kavalleriet och inom polisen samt vid militära 
uppvisningar. 

            Hästen lämpar sig väl för att dra släpor, vagnar och 
kärror inom jordbruket. 

           Under medeltiden utvecklades ridkonsten. Sadlarna blev 
nu bättre och bekvämare samt att allt järn, stål och andra 
metaller gjorde att man utvecklade bättre bett, hästskor 
och stigbyglar. 

            Under 1700-talet blev det vanligare att bönderna bytte 
ut oxar och nötkreatur mot hästar i jordbruksarbetet. 
Den  ökande industrialiseringen bidrog till att behovet av 
mat ökade och jordbruken kunde därför utökas med ett 
ökat behov av hästar som följd. 

            För samfärdseln i samhället var hästen också viktig som 
dragdjur till hästdroskor och ”taxi-vagnar” 

            Från mitten av 1900-talet mekaniseras jordbruket mer 
och mer och många hästar blev överflödiga. Hästen 
spelar dock fortfarande en viktig roll i samhället då 
hästsporten har ökat kraftigt.                                Wikipedia 

  



Fyrspann vid 
Högsjö gård 
1910. B 

Slätvält och 
radsånings-
maskin, 
Sliparbol 
1918. B  

Mjölkutkörning 
Sven Larsson, 
St. Ölång, 
1950-tal. RO 



     

           Tåg:  
                Att järnvägar överhuvudtaget började byggas 

hängde samman med ångan. I Sverige byggdes det 
första ångloket – passande nog döpt till Förstlingen – 
1853 av Munktells i Eskilstuna. SJ beställde sina sista 
ånglok så sent som på 1950-talet. I början av 1970-
talet togs de kvarvarande ångloken ur trafik.  

           Den första elektrifierade järnvägen togs i bruk 1890. 
Experimenterande med ellok började i början av 
1900-talet. 1915 blev den första längre järnvägen 
elektrifierad. 

           De första personvagnarna var korta och tvåaxlade. 
Inredningen bestod av kupéer med en dörr på 
utsidan till varje kupé. Det var opraktiskt så snart nog 
fick vagnarna en gång så att alla platser kunde nås 
från insidan.  

           Komforten i de första vagnarna var spartansk. 
Uppvärmning saknades och ljus fick man från 
stearinljus eller oljelampor.  

           Redan från början uppstod olika vagnsklasser som 
avspeglade samhällsklasserna. I Sverige fanns ända 
fram till 1956 tre olika vagnsklasser. Tredje klass 
hade hårda träbänkar, andra klass stoppade stolar 
medan första klass hade all slags dåtida 
bekvämlighet.    

           På 1870-talet kom nattågen vilka var utrustade med 
stolar som var utfällbara och utgjorde sovbädden. 
Några årtionden senare kom riktiga sovvagnar. Före 
1894 var måltidsuppehåll inplanerade i tidtabellen. 
Någon möjlighet till förtäring ombord fann ej.  

           1968 försvann de sista trävagnarna. De var nu helt 
ersatta med stålvagnar. 

            
           

             http//.www.jarnvag.net 
 

 



Högsjö station i början på 1900-talet. B 

I väntan på tåget. I förgrunden stationsmästare  J A 
Bobergs villa 1900-tal. B 



       Släde / Kälke: 
           Släde/ kälke är ett transportmedel som går på 

medar, vanligen på snö eller is. Används för 
frakt av gods eller personbefordran och dras 
fram av människa, djur eller fordon. 

           En släde på is eller snö har låg friktion och var 
överlägsen vagnar.  

           Till en av de enklaste slädredskapen hör 
drögen. Den består av två medar med ett flak 
ovanpå. Drögen hade en vidsträckt användning 
inom jordbruket.  

           Dubbelslädarna användes för timmer-
transporter och bestod av två fristående korta 
slädar med en bank på vardera släden, ibland 
sammankopplade.  

           Annan variant av arbetssläde var Kolryssen.  
           För personbefordran fanns barksläden, med     

en korg med plats för en eller två personer  
som kunde bäddas ner i korgen samt ståplats 
på medarna baktill. Risslan, med i princip 
samma utförande som barksläden. 
Trollhoppan, hade plats för en person som satt 
grensle över sätet med en fot på vardera 
meden. Kappsläden hade plats för en åkande i 
slädkorgen och en kuskbock med pall bakom 
korgen. Kappsläden hade sitt ursprung i 
Tyskland och fick under 1700- och 1800-talet 
stor spridning i Sverige, främst södra och 
mellersta Sverige. 

 

                  http//sv.wikipedia.org  



Kuskbarnen Thorström, Sjögetorp. L 

F.v. Ester Gustavsson, Ebba Gustavsson, Märta 
Olsson, Hanna Olsson, Linnéa Olsson 1918. B 



       Buss: 
              Långväga linjetrafik med hästdragna vagnar 

bedrevs bland annat i Italien, Frankrike, 
Tyskland och England från 1500-talet. Den 
utvecklades under 1600-talet till den trafik med 
diligens- vagnar som pågick i omfattande grad 
fram tills järnvägarna tog över den långväga 
persontrafiken. 

          Den första linjetrafiken inne i en stad inrättades 
i Paris 1662. Täckta vagnar med invändiga  lång-
bänkar för ca 20 personer startade i Paris 1828 
och i London 1829. Från 1850-talet hade 
bussarna ofta takplatser. Redan på 1830-talet 
förekom ångdrivna bussar i reguljär trafik i 
London, men det dröjde ända till 1890-talet 
innan motorbussen fick sitt genombrott.  Det 
stora genombrottet för motorbussarna kom 
åren efter 1:a världskriget, då det fanns ett stort 
överskott på lastbilar som kunde anpassas till 
persontransport.  

         Under 1920- och 30-talet började järnvägsbyg-
gandet avstanna  och man trafikerade med buss 
i stället. 

          Buss är det säkraste färdmedlet, 10 ggr säkrare 
än bil. 

 
              http:/sv.wikipedia.org 
           



S & S personalbuss Birger Aronsson. HD 

Bussutflykt 1920-tal. 



      Gående: 
 Gående är synonymt med fotgängare.  Det 

äldsta sättet att förflytta sig. 

          Förutom att ”bara gå”, räknas även till 
gående spakåkare, inlinesåkare, rullskid- 
och rullskridskoåkare. Vidare är man gå-
ende om man leder en cykel, barnvagn eller 
gräsklippare. Rullstol, också om man 
framför den utan ledsagare, räknas även 
som gående trafikant   

 

  info@ntf.se  

 

 

Lärarinnor vid  
Högsjö skola 1918. B 

Sanfrid Johansson med 
 son, Tovekärr. RO 



Ölångsjön, Mona Nilsson 1950-tal. RO 
Passagerarflyg  
 1950-tal. RO 

Flyg: 
De första  uppgifter om ritningar och flygförsök var av Ibn 
Firnas i det islamska Spanien år 875.  I Europa skissade 
Leonardo da Vinci, född 1450, på de första flygplansliknande 
konstruktionerna; en mandriven flaxande konstruktion, en 
helikopter och en fallskärm. De kom inte längre än till 
skisser.  
 I Europa började de första experimenten med varmlufts-
ballonger under 1700-talet. Det första riktiga luftskeppet 
kom först med kolvmotorerna, som började utvecklas i 
början av 1900-talet. Luftskeppen fick en snabb utveckling 
fram till den stora spektakulära olyckan med Hindenburg i 
New York 1937.  
De amerikanska bröderna Wright experimenterade med 
flera modeller och lyckades 1903 göra den första flygningen.  
Detta blev inledningen till en mycket snabb utveckling. I juli 
1909 flög man för första gången över engelska kanalen.  
Utvecklingen gick nu ännu snabbare och 1931 byggdes  det 
första planet med fyra motorer. Det tog 20 passagerare och 
flög på 2000 m. höjd. I Sverige byggdes det första  planet 
1909-1910 

.                                                           
http:/sv.wikipedia.org 



               Lastbil:   
          Den första lastbilen i världen byggdes av Daimler 

1891.  I Sverige provkördes den första lastbilen 
17 maj 1900 genom en tur mellan Göteborg och 
Kungsbacka och inköpt av Pripps bryggeri.  Bilen 
kunde lasta 3000 kilo på slät väg. Farten kunde 
ställas in på fyra nivåer; 4, 7, 10 eller 14 km/tim. 

          I början ansågs lastbilen vara ett komplement till 
hästdragna lastvagnar, järnvägar och sjöfarts-
transporter. 

          Under 1920-talet utvecklades lastbilarna snabbt. 

          Så många lastbilar såldes inte under andra    
världskriget, även om lastbilar blev en del av 
armén. 

         Under 1950-talet ersattes bensinmotorer och 
rudimentära  diselförbränningsmotorer av 
effektiva diselmotorer, vilket ledde till att 
lastbilarna blev längre och tyngre.  

         Under 1960-talet blev lastbilen det vanligaste 
trans-portmedlet. 

 

             http:/sv.wikipwdia.org 



S &S första lastbil  
köptes 1908 för 
17.600 kr. Märket var 
Daimler, vikten 3 ton 
och den hade 22 hk. 
Bilmontör,  C J Olsson 
”Stall-Kalle”,  Oskar 
Johansson ”Sme-
Oskar” 

Transport av 
torkmaskincylinder  
13 ton 1956. KK 

Nålningsmaskin från 
USA anländer 1963.  



Traktor: 
Redan under slutet av 1800-talet förekom experi-
ment med jordbruksredskap drivna med ång-
maskin. Självgående traktorer var under första 
hälften av 1900-talet rätt ovanliga i Sverige, 
eftersom många småbönder använde häst.  
Världens första bensindrivna traktor i serie-
produktion tillverkades i England 1902-21. En 
sådan införskaffades till Alnarp 1905.  
1913 började Munktells Mekaniska Verkstad som 
första tillverkare i Sverige att producera bensin-
drivna traktorer.  
I Sverige tog försäljningen av traktorer fart först 
efter andra världskriget. 1952 passerades antalet 
traktorer antalet hästar inom jordbruket. 
Till en början hade traktorerna sällan eller aldrig 
störtbåge varför olyckor där traktorn slog runt ofta 
slutade i dödsolyckor. 
Hjulen var till en början utrustade med järnhjul 
med grova järnskovlar för att få bra grepp. Bristen 
på gummi samt svårigheten att tillverka gummi-
däck med bra mönster var orsaken till att järnhjul 
användes.   
   
http:/sv.wikipedia.org         



Fotograf Herman Brewitz 1920-talet  

Fotograf Ragnar Olsson 1918. 

Fotografer: 
B = Herman Brewitz 
HD = Harry  Dittmer 
KK = Katrineholms Kuriren  
L = Larsson 
RO = Ragnar Olsson 
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