
Nya förutsättningar och nya lokaler. 
 
Som vi tidigare informerat om är äntligen avtalet med Bishops Arms klart och vi 
har genomfört inventering och försäkring av våra föremål.  
I dagsläget disponerar vi de två rum som ligger direkt in till höger efter att man 
gått in genom huvudentrén.  
 

 
 
När vi klivit in på mässen får vi i blickfånget Rutger Fuchs med segerrapporten 
från Södra Stäket. 
 

 
Rapporten är en kopia som anskaffades och sattes upp på mässen 1919 med 
anledning av tvåhundraårs-jubileet. 
 



 
Tittar vi till vänster ser vi relikskåpet med innehåll. Innehållet är i mångt och 
mycket minnessaker både från Malmköping och Strängnäs. 
 

 
Skåpet är av valnöt och inköpt 1921 på A.B. Auktionshallen i Stockholm för 1350 
kronor ur von Eckermanns donation. 
 
 
Ovanför dörren in till Mässen på insidan hänger medaljongen av Gustav Adolf 
von Siegroth förfärdigad av Professor Sergell, skänkt till Militär-Akademien den 
1 juni 1787 av Generalen Friherre Gustaf Adolf von Siegroth. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Till vänster om dörren hittar vi porträttet av densamme med sin hund Fixe. På 
baksidan är med von Siegroths handstil skrivet: ”Fixe. En trogen Hund af Islands 
Slägte Tillkommen i Dantzig om våren 1759. Samma år om hösten uti Stetin trätt 
i sin Husbondes tienst, hvilken han troget tient från Valpp till sitt lefnads Slut, 
som timade på Kapsta uti januari 1772. Hans förtienster och händelser voro 
många, hvilka äro upptecknade och hans afmålning dena förvaras här på 
Marianelund.” Sannolikt en gåva av von Siegroth 
 

 
 
 
 
I det inre rummet har vi placerat Gripenskåpet med innehåll. På skåpet hittar vi 
bland annat kompanifanorna och Södra Stäket monumentet överlämnat av 
Föreningen För Stockholms Fasta Försvar ” På Tvåhundraårsdagen Af 
Regementets Ärofulla Bragd Vid Södra Stäket Till Hufvudstadens Räddning Den 
13. Aug. 1719”. I taket hänger ljuskronan som tidigare hängde i lilla matsalen på 
regementet skänkt av kaptenen och chefen för Vingåkers kompani Friherre 
Tönnes Falkenberg år 1885. 
 



 
 

 
 
Vi disponerar även ett källarförråd där vi i huvudsak förvarar 
regementshistorier, DVD:er som togs fram i anslutning till regementets 
nedläggning samt CD-skivor med musik med anknytning till regementet. 
Därutöver förvaras där en del tidigare räkenskapshandlingar, ett antal porträtt 
som ännu inte hittat sin ägare samt en del porslin. 
Kandelabrar och jardinierer förvaras i källarförråd i Bishops lokaler och nyttjas 
vid kommande större fester i kamratföreningens regi. 
Styrelsen funderar på hur vi ska förfara med de inventarier som vi inte nyttjar 
och försäljning kommer att ske av vissa inventarier. 


