
Ryttmästarbostället, målning av Bernhard Englund, sommaren 1996.

Mässen. Ryttmästaren vid skrivpulpeten. Max och Jörgen synar en flint-
låskarbin, Bernhard pekar ut en 
detalj.



Ni som skall anordna en trevlig fest och söker det där lilla extra, d.v.s en totalupplevelse, ni bör 
besöka Ryttmästarbostället. Vackert beläget vid Simsjön ligger denna lilla pärla. Se gärna i tidningen 
Antik och Auktion nr 4 år 2003 och besök vår hemsida www.ryttmastarbostallet.nu för mer informa-
tion. Öppet året runt.

Intresset för vår svenska his-
toria bara ökar. Major 
Bernhard Englund berättar 
inlevelsefullt om våra gamla 
knektar och deras befäl. Även 
den måttligt historieintressera-
de rycks med. Vi får höra om 
hur vårt Sverige byggdes upp 
och blev en stormakt i Europa 
på en mansålder. Vi får höra 
om slit och släp hemma på 
torpen. Om stora barnkullar, 
där bara de starkaste överlev-
de. Vi tittar in i ryttartorp från 
1600- och 1800-talen. Vi får 
inte bara höra om Erik 
Dahlbergs boställe vi får upp-
leva det också. 
Ni som gästar Skövde bör 
planera in en kväll på 
Ryttmästarbostället.

Bernhard fick mottaga den kungliga Pro Patria-medaljen i guld för 
sitt kulturarbete.



På Ryttmästarbostället kan ni 
t ex njuta av en buffé kompo-
nerad så, att den stämmer lite 
med tiden och miljön. Alltså; 
unna Dina vänner/arbetskam-
rater/ affärskollegor en upplev-
else utöver det vanliga. Vi tar 
emot sällskap på 10-120 perso-
ner och har fullständiga rättighe-
ter. En fantastisk festlokal. Som 
utflyksmål för researrangörer, 
är Ryttmästarbostället ytterst 
lämpligt. Räkna då med ca 3 tim 
(inkl måltid). 
Våra julbord är eftertraktade. 
Unna Dig själv/arbetskamrater, 
släkt och vänner något kungligt 
gott. Beställ i mycket god tid!

Vårt Ryttmästarbränn- 
vin finns på Systembolaget 
som beställningsvara tv.
Det är kryddat med kum-
min, fänkål, enbär och 
honung, allt efter ett tre-
hundra år gammalt recept. 
Det användes på Wästgöta 
Regemente.

I museet visas stenåldersvapen och verktyg, mynt från Olof 
Skötkonung t.o.m Oscar II. Vapen från Gustaf Vasa och framåt. Här 
dukas också upp till middagar för närmare 50 st. vid långbord.



Ring 0500-41 20 82 för mer info eller beställning.
 Gå också in på vår hemsida www.ryttmastarbostallet.nu

 
 

OBS! Vi är en ideell förening med orgnr: 866601-5386

HM Konungen invigde Ryttmästarbostället med en dånande salut. 
Skottet “träffade” en grantopp som for av i ett svart moln.

Ryttmästarbostället vintern 2010.
Målning av Bernhard Englund.


