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Brukspatron Carl Ekmans hästdroska 
ett renoveringsprojekt i Risinge Hembygdsförenings regi 

2007 - 2015 

 
 
Brukspatronen Carl Ekman och sonen Axel var ofta synliga i samhället 
med häst och vagn, på bilden i en kalesch, som stilenligt framfördes 
med fyrspann av en kusk i livré och hög hatt. På den något suddiga 
bilden från en tidningsartikel ses ekipaget med suffletten nedfälld på 
Gamla Torget i Finspong. Bilden är troligen från 1880-talet. En kalesch 
från Auroras tid, slutet av 1700-talet, finns på en av C A Ehrenswärds 
teckningar från Finspongs slott. Kanske är det densamma? Men vart den 
tog vägen vet vi inte.   

  Brukspatron Carl Ekman i Finspong  *1826 - †1893 

  Bruksägare vid Finspongs Bruk 1857 - 1893 

  Ledamot av Första kammaren 1867 – 1893 

  Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1889-1893 

  Axel Ekman *1869 – †1939     

  Verkställande direktör vid Finspongs Styckebruk 1893 – 1917 

  Riksdagsman i 2:a kammaren 1903 – 1917 
  Landshövding i Skara 1917 - 1935  
  Ordförande i Risinge Museiförening vid starten 1916 

 

Bruksherrarna hade också en kupé av typen Brougham landålett för de 
längre färderna för att inspektera sitt fögderi eller besöka Norrköping. 
Som vi vet var speciellt Carl Ekman mycket intresserad av transporter till 
lands och sjöss. Han anlade järnvägarna från Finspong till Lotorp, 
Pålsboda och Norsholm och drev ångbåtstrafik till Fiskeby och Eksund. 

 

                  
 
 
 
Bilarna blev en statussymbol för bruksägarna i början av 1900-talet. Då 
blev Ekmans hästdroska och diverse andra hästfordon stående i 
Finspångs bruks jordbruksfastigheter vid Norrmalmsbacken. När dessa 
skulle rivas på 1950-talet fick Risinge Hembygdsförening förfrågan om vi 
ville ha ett antal vagnar och slädar, annars skulle de skrotas. De ställdes 
upp i först i Gammaltorpladan, sedan i Vibjörnsladan och slutligen i 
Börsjö kvarn. Auroras jaktvagn renoverades 1966.  Ekmans kupé var i ett 
bedrövligt skick, så där blev den stående i många år innan 
restaureringen påbörjades år 2007. 

 
 
 

På vagnsdörren kunde man urskilja Carl Ekmans namnchiffer i 
flagnande guldfärg. Nu finns det där i en mässingrelief.    
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Restaureringsarbetet har varit omfattande. 
Inledningsvis var detta ett projekt som startade 2007 i samarbete med 
kommunens sysselsättningsenhet men efterhand blev det ett mycket 

specialiserat projekt med 
målsättningen att återföra vagnen 
till originalskick, dvs  med 
tidstypiska material och färger.   
Drivande för att åstadkomma detta 
var Lasse Sahlén, Rolf Asklöf , Erna 
Marquardt och framför allt Bengt 
Karlsson.  
Arbetet har bedrivits i en bra 
kommunägd lokal på 

industriområdet. 
Många sponsorer** har stöttat projektet med såväl pengar som 
material och verktyg.  
Det mesta renoveringsarbetet har skett ’för egen hand’. Vagnen har 
varit nedmonterad i sina beståndsdelar som in i detalj restaurerats och i 
några fall nytillverkats (huvudsakligen några träsniderier). Suffletten har 
renoverats av specialister i Polen. Hjulen har försetts med gummiringar 
för att kunna köras tyst på stenlagda vägar. 
  

 

         
                                                                      
 
 
Carl Ekmans vagn är av typen Brougham, men kallas i Sverige  
också kupé eller landålett om den ha sufflett.  
 
Lord Henry Brougham, Scotsk jurist, 1st Baron of Brougham and Vaux, 
Lord Chancellor of Great Britain, var en resande man i Storbritannien i 
början av 1800-talet. Han konstruerade en hästdroska som skulle vara 
lätt, kunna dras av en häst, och bekväm, det vill säga ha god fjädring 
(den var först med att ha elliptiska fjädrar) och komfortabel kupé.  
Den första vagnen tillverkades av vagnmakarna Sharp and Bland i 
London 1837. 
Först ansågs den ful, men den slog igenom och blev en engelsk 
”Volkswagen” som kom att tillverkas under senare hälften av 1800-talet 
inte bara i England utan också i USA och många andra länder i Europa 
troligen också i Sverige.  
 

          
 
Den har sluten kupé med två dörrar, med plats för två personer, ibland 
med ett par nerfällbara extrasitsar. Framför kupén finns det en låda 
med sits för kusken och en tjänare eller passagerare.  Kupén har stor Vagnen nästa färdig 

Ofta hade dessa hästdroskor två 
hjuluppsättningar, en med 
gummiringar för stadens 
stenlagda gator och en med 
järnringar för landsbygdens 
grusvägar. 
 

 
          
 

Lasse Sahlén och Bengt Karlsson 
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framruta och två nersänkbara sidorutor i dörrarna. Passagerarutrymmet 
är komfortabelt inrett med ett stoppat säte i läder eller fint tyg. 
Framhjulen kan vridas i mycket stor vinkel, för att få liten svängradie. 
I London på 1800-talets slut var det vanligt att Broughamvagnar, som 
tidigare varit i privat ägo, såldes till droskägare och blev den vanligaste 
Londontaxin. Dessa vagnar hade ofta den förra ägarens emblem slarvigt 
övermålade på dörrarna. 

 
 
 
  

 
 
 
 
När och var har vår vagn tillverkats? 

Det vet vi inte för närvarande. Ofta hade dessa vagnar blanka 
navkapslar i mässing med tillverkarens emblem, men de är försvunna. 
Det fanns många vagnsmakare i Sverige. De var snickare, som 
tillverkade vagnskorgen och hjulen. De samarbetade med smeder, som 
smidde underredet, hjulens nav och ringar samt sadelmakare, som 
gjorde suffletten, övriga läderarbeten och inredning. 
 
Om Norrköping på 1830-talet skrivs att det fanns 146 hantverkare; 
Framför de öfriga utmärkte sig vagnmakare, smeder och sadelmakare;  

från många aflägsna orter i riket beställdes i Norrköping vagnar, så att 
de, som hade sysselsättning härmed, voro fullt upptagna. 
Så det kan hända att vagnen tillverkades i Norrköping, men den kan 
också vara en import från England. 
Vi forskar vidare om detta. Den enda beteckning som hittats är 
”Sheffield” på fjäderpaketen, men det betyder inte att vagnen är 
tillverkad där. 

 

 
Ekmans vagn färdigrestaurerad i verkstaden på Industriområdet, februari 2015 
med några av huvudaktörerna: Kurt Eriksson, Rolf Asklöf, Lars Sahlén, Bengt 
Karlsson och Hasse Gustavsson. 

 
Det återståend arbetet; att anpassa en tistelstång har utförts av Bengt 
under våren 2015. 
Premiär för körning med parhästar ägde rum den 3 juli 2015 vid Risinge 
hembygdsmuseum. 
 

Att resa med häst och vagn var med dagens mått väldigt 
långsamt. 
Om man utnyttjade gästgiverisystemet i Sverige kunde man 
färdas 8 – 12 mil om dagen. På gästgiverierna, som låg ca 
2.5 mil från varandra, kunde man hyra vagnar, byta hästar, 
äta och sova. 
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Hästdroskan har också varit ute på sitt först uppdrag, nämligen att 
bjuda vår ordförand Fredrik med fru Monika och barn på en bröllopstur 
i Sankta Maria kyrkas omgivningar. 
   

  
 
Målningsarbeten 
För allt målningsarbete gäller att underarbetet avgör slutresultaten. Detta 

gäller i allra högsta grad träunderlag. Stora skadade trädelar ersattes och 

mindre skador lagades med trä och lim. Som exempel kan nämnas att 

tusentalet nubbhål fylldes med lim och rundsvarvade tandpetare. 

Betydande svårighet hade vi med den illa skadade böjträdetaljen bakom 

kuskbocken, som måste bytas ut. Våra förnämliga träsnidare snidade fyra 

nya dekorationssnäckor till chassit. Inga skador undgick våra och Anders 

Eks, vår målarmästarexpert, argusögon. Något spackel har inte används 

och underlaget var extremt slätt före målning. 

 

Ståldetaljer som kunde monteras av från karossen blästrades och 

inoljades omedelbart med en speciell olja. Blästring och inoljning 

utfördes av Viking Industrimålning. Dessa detaljer grundades av oss med 

blymönja som förenade sig med den speciella oljan. Efter två dygns 

torktid för blymönjan målades med färdigfärgen minst två gånger med 

sandpappers- 

slipning finhet 200 och noggrann damsugning samt dammtorkning med 

fuktig trasa mellan strykningarna.  

  

Ståldetaljer som var kvar på karossen slipades helt stålblanka och 

blymönjades. Efter två dygns torktid för blymönjan målades med 

färdigfärgen minst två gånger med sandpappersslipning finhet 200 och 

noggrann dammsugning samt dammtorkning med fuktig trasa  mellan 

strykningarna. 

En del av hjulens nav förgylldes med bladguld. Dessa detaljer av stål 

slipades enormt noga och blymönjades omedelbart och övermålades efter 

två dygn med en gulaktig ton på färgen minst två gånger med 

sandpapperslipning finhet 200 och noggrann dammsugning samt 

damtorkning med fuktig trasa mellan strykningarna. Den senaste gången 

vid ett tillfälle som passade Anders Ek, färgen skulle vara lagom torr för 

att bladguldet skulle suga fast. 

Trädetaljerna beströks med ”halvolja” det vill säga lika delar rå linolja 

och terpentin. Träet beströks ända tills ytan var fuktig en timme efter 

senaste strykning. Därefter torkades överskottet ”halvolja” av och en 

torkperiod på cirka fjorton dagar vidtog. Efter sandpapperslipning finhet 

200 dammsugning samt torkning med fuktig trasa målades träet med 

grundfärg bestående av färdigfärgen utspädd med terpentin och rå linolja 

enligt recept av Anders Ek, torktid cirka en vecka. Sandpapperslipning 
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finhet 200, dammsugning samt torkning med fuktig trasa och målning 

med färdigfärgen, torktid cirka en vecka. Ny sandpapperslipning finhet 

200 dammsugning och torkning med fuktig trasa och målning med 

färdigfärgen. Detta upprepades minst fyra gånger, på några detaljer 

åtgick hela sju gånger. 

 

Karossens undersida vars vävbeklädnad måste ersättas på grund av allt 

för stora skador. Ett tungt och vidlyftigt arbete åtgick för att avlägsna och 

reparera underlaget till den nya väven. 

Lagom stor väv fuktades med vatten via en sprejflaska. Underlaget 

beströks rikligt med lim varefter den fuktiga väven ”masserades” ner i 

limmet och med några nubb fästes vävens ytterkanter provisoriskt. 

Ytterligare lim masserades in i väven. Efter några dagars torktid och 

avlägsnande av nubben och små justeringar av vävens kanter, kunde vi 

konstatera att väven krympt som önskat och åstadkommit en stenhård 

och stum bottenplatta. Nu var det bara att måla som det övriga träet.   
 

Sponsorer 

Björke vävstuga har gett råd avseende klädseln och har bidragit 

ekonomiskt till inköp av dekorationsband till dito. 

Finspångs glasmästeri AB har försörjt oss med nytt fönsterglas. 

Mekonomen ordnade en hylsa till hjulmuttrarna och har hållit oss med 

fett, smörjoljor, div. förbrukningsmaterial och slutligen en LGF-skylt. 

Viking industrimålning har blästrat och rostskyddsoljat alla vagnens 

ståldetaljer före den slutliga omgången med blymönja och linoljefärg. 

FINSPÅNGS ALLMEKANO  AB har tagit fram en åttakantig specialhylsa 

till våra stora mässingsnavmuttrar , en axel till vår hjulfixtur samt alla 

skruvar och muttrar med fyrkantshuvud och nitar som vi behövt byta ut. 

Måleri & Fasad Bröderna Ek AB och då speciellt Anders Ek har varit en 

ovärderlig hjälp vid reparation av trädetaljer och all målning som utförts 

på vagnen. Han har tittat in till oss varannan vecka och synat av arbetet 

och löpande lämnat goda råd. Han har även bekostat och  lagt bladguld 

på hjulnavens stålringar. 

Färg & Måleriprodukter i Norrköping försett oss med all den färg, 

lösningsmedel, spackel och penslar vi behövt. Allt ifrån den orangea 

blymönjan till den vackra blå linoljebaserade slutfärgen. 

Norrlandspanel AB har hållit med virke till pallbockar, fönsterramar och 

fixturer men  har också tagit fram lämpligt material för smådetaljer som 

behövt ersättas på karossen. 

 

FINSPÅNGS KOMMUN har välvilligt låtit oss disponera en del av deras 

snickerilokaler för uppställning och arbete med vagnen. 

 
 

ÖDMANS har bekostat lim, lösningsmedel, penslar och slippapper och 

har varit det ställe vi kunnat utnyttja för att rysta liv i blymönjeburken. 

YB SVETS AB FINSPÅNG har svetsat upp fixturer åt oss så att vi kunnat 

hänga upp och snurra runt både hjulen och vagnskorgen när vi lagat, 

slipat och målat. Ovärderligt för oss äldre herrar med stel rygg och 

verkande knän. Vi har även fått hjälp med material till fotsteg och 

diverse annat svetsarbete. 
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SCREEN PRINT har tryckt upp vår poster med vagnen och sponsorerna 

och plastat in den. Detta har gjorts ett antal gånger alltmedan nya 

sponsorer tillkommit. 

SIEMENS har sponsrat hembygdsföreningen och vagnen med likvida 

medel vilket bl.a. gjort en professionell  renovering av hjulen möjlig. 

Hjulen har fått nya löten , en u-profilerad  bärring av stål och en 

gummislitbana i stället för en 15 mm tjock slitring av järn. Arbetet 

utfördes av Roland Djerf, en specialist i Brokind. 

REYMYRE MÄSSINGSBRUK AB, Bertil Ericsson har polerat våra 

mässingsnavmuttrar och övriga mässingsbeslag så att de blänker som 

guld. Han har även hållit oss med stångmaterial för svarvning av 

kapellfästen. 

SWEDBANK Sparbanksstiftelsen Alfa har sponsrat hembygdsföreningen 

med likvida medel vilka i huvudsak har använts till att bekosta en ny 

klädsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Ekmans stiftelse gjorde det med sitt bidrag möjligt att anlita 

professionell hjälp med suffletten och klädsel av kuskkil och stänkskydd. 

Lions Club Finspång räddade situationen när klädseltyget inte räckte till 

sittdynorna och en specialist behövdes för att få stil på dem. 

GRÄNGES gjorde det möjligt att som pricken över i lägga en matta på 

vagnsgolvet och att klä in trösklarna, likaså fick kusken en att vila 

fötterna på.  

 
 
 


