
1. Nordiske fagsamling om ekvipasjekultur 
 

Folkenborg museum, Norge, 15 og 16. mai 2015 
 
 

 
Kunnskap om kjøring med hest og vogn møter stadig nye utfordringer; stadig færre 
behersker kjørekunsten, stadig færre bruker hest i sitt daglige arbeid og stadig færre kjenner 
kjøretøyenes kulturhistorie.  
Det blir stadig færre personer som kan formidle dette til nye generasjoner 
Derfor en samling der fagpersoner møtes og utveksler tanker og ideer. 
 
 
Forslag til program – foredrag – diskusjoner:   

 
09.55  Åpning v/ vertskapet 
 
10.00  Vognorganisasjoner i de 4 land, maks 15 minutter (Samlet 1 time, 

felles oversikt over kjøreorganisasjoner og museer med 
vognsamlinger):  Cederkreutz, Ambjørnsson, , Brix og fra FKF 
           . 

11.00  Presentasjon av 3 kjøretøy til diskusjon  (eksempler) BH 
 

11.30  Spesialtemaer på ca ½ time hver: 
 

Svenske vogner i Livrustkammaren v/ Sofia Nestor ( 30 min + 
sp.mål) 

 
12.10   Vogntypen som kom tilbake til sitt opphavssted. Karjolens             

vandring fra Holland til Norden og Norge og tilbake til Europa. 
Kongelig gaver !    Bjørn Høie (30 min + sp.mål) 

 
12.45  Lunsj 
 
13.30:  Karetmagerfaget i Danmark på 1800-tallet v/ Ole Jespersen  
 
14.15  Finsk kjørekultur  ved leder for Ypäjä; Heikki Heiskanen 
 
14.50  Konservering av hestekjøretøy for utstilling på museum, v/ teknisk 
  Konservator Vingelsgaard / Storbekken  
 
15.30  15. min pause 
 
15.45  Visning av Folkenborgs vognutstillinger 
 
16. 30  Oppsummering 1. dag – supplerende sp.mål til foredragsholdere. 
 

Felles middag på hotellet kl 19.00 
 



 
Dag 2: 
 

9.00        Tarantasser i Finland ved Margareta Segersveen 
                    
9.45 Nordiska museets vogn- og sledesamling v Per Larsson  
 
10.30  Kaffepause – 15 min. 
 
10.45  Kort innledning til diskusjoner om seminarets 3 diskusjons-

kjøretøy: Hest og vogn i Norge i 1814. Variabel forspenning med 2 
og 3 hester i bredden på reisevogner omkring 1810. Ny kunnskap 
om baroucher. Bjørn Høie 

 
 

12.00  Svenska Hovstallet som institusjon. Gøsta Kylsberg 
 
12. 45  Lunsj 
 
13.30            Bornholmsk kjørekultur og min private samling  v/ Thor Lund Kure 

 
14.15  Organiserte arrangementer der tradisjonelle vogner inngår: 

Tradisjonell kørsel, Concour d’Elegance, Private driving, Rallies. 
Temadag körning, Sportskørsel. Hvilke tanker har vi omkring dette? 

 
14.50  Oppsummering / paneldebatt – avslutning 
 
15.30  Avreise 
 
 
 
Reserver: 

Bjarte Årseth, treskjærer på Vikingskipshuset:  Rekonstruksjon av 
vognfunn i skipsgraver ( Oseberg-funnet i Norge)   
 
Ole Jespersen: Fife og Larsens vognfabrikker i København 

 
 


