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I Karchef, Adj och ordonnans iforda uniform n/ä -2g
H2istar utlånade av Skövde Ryttarftrening.

2. T2:s Kungsvagn, byggd i paris 1900.
Utlanad av Nils Gyllensvans, Tidaholm
Fältmusikanterna och kusk iforda uniform r11/ä-2g. Kusken beväpnad
med karb in n/1894.
Drags av nordsvenska hastar utlanade av Ingvar Karlsson
Brandstorp

3. fu tqOS tilldelades Västmanlands Triingkår T 5 i Sala,denna post-
diligens modell 1850 anvzindes av regementspastor och regements-
intendenten under ftilttj iinstövningar.
Utlanad fran Sala Hembygdsforening
Kusk iford uniform n/ä-29,beväpnad med karb in at/rg94
Drags av halvblodshästar utlånade av yngve Kjell Götene

Redskapskärra rn/1905, anviindes till att transportera f;iltarbets-
materiel såsom spadar,spett, hackor,)rxor, sågai m. m.
Utlanad av Sala Hembygdsforening
Kusk ifcird uniform nlä-29, beväpnad med karb inm/1g94
Drags av halvblodshäst utlanad av Kenneth Karlsson Tidans
hästsportklubb

Kokvagn nt/l916.Kapacitet 3 mål/dygn for 150 man
Kusk ifttrd uniform m/10 med ridbyxor och benläder,beväpnad med
geviir m/1896
utlanad av Militrirhistoriska artelleriföreningen A 2 Göteborg
Drags av nordsvenska hästar som komm.r f.ån Gösta Birgerison
MullsjO,och Tore Ek Flobv
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Vid transport av materlel i väglös och svår terråing diir varken vagnar
eller karror kunde tas fram, transporterades materielen direkl pa hrist-
ryggen med trjalp av packsadel.
Kusk iftird uniform n/ä-29, beväpnad med karb .-m/Igg4
Nordsvensk hast som kommer från Mats Gustavsson Mullsjo

Trosskärram/37, hilr utrustad med medar.stor framkomlighet i
terråingen.
Lastformäga ca 250 kg
Kusk iford uniform ml39,beväpnad med gevåir rn/39
Drags av nordsvensk häst som kommer från ove pettersson Fröjered

Ambulans rnll919 fabrikat Scania. Förare iford uniform nt/a-29,be-
väpnad med pistol rn/07
T 2 tilldelades 1923 en sådan hzir ambulans, som även ställdes till
Skövde stads innevånares forfogande mot avgift
Utlanad fran Scanias museum i Södertälje

Lastbil Tidaholrn m/ 1927
Lastkapacitet 1,5 ton, motorstyrka 45 hk, 3 växlar och maxfart 40
km/tim. Förare iford uniform rn/ä-29, beväpnad med karb:rr_nt/lgg4
Motoriseringen av T 2 påbörjades 1926
Utlanad av Tidaholms museum

sjuktransportbuss m/41ingick i trängens organisation under många
är. 36 sådana hzir vita buss deltog i Folke Bernadotres trjalpaktlonJitt
Tyskland 1945. Föraren iford Roda korsets dåtida uniform.
Lastkapacitet 14 liggande eller 35 sittande
Utlanad av Röda korset Goteborg

Motorcykel Monark m/lgL2.Föraren beväpnad med geviir m/193g
Anviindes i armens organisation fran 1942 -- 1965
Motorstyrka 16 hk, vikt 200 kg och med en maxfart av
ca 100 km/tim
Utlanad av Lars Hallberg Skultorp
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Nu över till den moderna generationen fordon som ing* i trzingens
fansportorganisation

Förarna iftrda uniform ml90

12 Denna bil vi ser h?ir iir en Rullflaksbil. Man kan på ett mycket enkelt
sätt ställa ned flaket på marken for aft underlätta lastning och
lossning.
Fabrikat: Scania 113 HL ,320 hk motor och en lastkapacitet av 10
ton och åir allhjulsdriven.

13. stora langtradare ingår också numera i organisationen .

Här en Scania R 143 HL av årets modell med 450 hk motor och med
en lastkapacitet på l3 ton.
Lastbil och slap har en lastkapacitet på 42 tontillsammans , hela
ekipaget har en totalvikt på 60 ton
Utlanad av Bjorstigs motor AB Lidköping

14. Volvo FH 12 också den av årets modell med 460 hk motor och med
en lastkapacitet på 15 ton
Lastbil och slap har en lastkapacitet på 42 tontillsammans, hela
ekipaget har en totlvikt på 60 ton
Utlanad av Olssons åkeri Skövde
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