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Inledning
På begäran av Tekniska Förvaltningen, Arboga kommun, har en kultur- och teknikhistorisk
dokumentation gjorts av Arboga elektricitetsverk som ägs av kommunen. Uppdraget att
dokumentera anläggningen som förmedlats av Ann-Sofie Ahlfors, Fortum Generation och
Mark & Marin Ingenjörsbyrå har genomförts av industriantikvarie Lena Knutson Udd,
Edsbro, och maskinhistoriker Bengt Spade, Varberg.
Elektricitetsverket har varit ett vattendrivet verk som utnyttjat fallhöjd i Arbogaån.
Anläggningen som togs i bruk 1899 ligger inne i staden, omedelbart intill Herrgårdsbron som
leder Herrgårdsgatan över ån. Trots att verket är taget ur drift sedan länge har
dammbyggnaden behållits och dämmer fortfarande in fallhöjd i ån. Med hänsyn till beräknade
högsta möjliga vattenföringar i ån har dammbyggnadens utskov emellertid med nuvarande
utformning för dålig avbördningsförmåga. En utökning av avbördningen avses därför ske
genom att som utskov även utnyttja den forna vattenvägen för kraftstationens turbiner.
Samtidigt har man för avsikt att anlägga en fisktrappa för åns vandringsfisk. I och med att de
planerade arbetena kommer att innebära vissa förändringar för det nu drygt 110-åriga
elektricitetsverket önskar kommunen få anläggningens kultur- och teknikhistoriska värde
belyst.

Karta över centrala delen av Arboga med Herrgårdsbron och Arboga elektricitetsverk –
Elverket – till höger i bild.

Förutom vid fältstudier har uppgifter om kraftstationen erhållits ur litteratur, vid intervjuer
samt ur arkivalier. Förteckning över dessa återfinns sist i rapporten. I två bilagor lämnar vi
förslag på dels innehåll och utformning av en skylttext som berättar om Arboga
elektricitetsverk, dels vilka åtgärder som kan utföras för att förstärka anläggningens värde. I
en tredje bilaga visas nytagna bilder.
De personer som varit oss behjälpliga i vårt arbete tackas härmed, ingen nämnd men heller
ingen glömd!
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Elektricitetsverkets kultur- och teknikhistoriska värde
Det kultur- och teknikhistoriska värdet av det lilla elektricitetsverket vid Herrgårdsbron i
Arboga har bedömts på grundval av följande förhållanden.
Ovist & Gjers
Elektricitetsverket projekterades och konstruerades av Ingenjörsbyrån Qvist & Gjers, det sena
1800-talets främsta svenska konstruktionsbyrå. Byrån var verksam i Arboga från 1875 och
under ett drygt halvt sekel varefter den avvecklades.
Lägsta fallhöjden
Arboga kraftstation blev det svenska vattenkraftverk som utnyttjat den lägsta fallhöjden,
omkring en meter! Detta blev också verkets akilleshäl, vid höga vattenföringar i ån eller då
vattenståndet på nedströmssidan (Mälarens vattenivå) stod högt, blev fallhöjden så låg att
vattenkraften inte kunde utnyttjas. Vattenkraftproduktionen avvecklades därför ganska tidigt
och har därefter inte utnyttjats.
Största och långsammaste turbinerna
Till följd av den låga fallhöjden och det stora flöde som behövde tillgodogöras för att få en
tillfredsställande effekt i ån blev turbinerna mycket stora och mycket långsamgående. Vid
leveransen var turbinerna de till omfånget största i Sverige. Varvtalet blev exceptionellt lågt,
inte mer än 17 varv/minut! Turbinernas varvtal har inte underträffats i Sverige, varken förr
eller senare! Landets näst långsammaste turbiner levererades 1934 till Vargöns kraftstation i
Göta älv och de löper med 46,9 varv/minut!
Först med ångkraft i reserv
Till följd av den opålitliga vattenkraftproduktionen försågs verket med ett kompletterande
ångdrivet maskineri som användes när vattenkraften fallerade. Ångmaskineriet var kopplat till
samma generatorer som vattenturbinerna. Arboga elektricitetsverk var sannolikt landets första
kommunala vattenkraftverk med ångreserv!
Kvarstående turbiner
Elektricitetsverket har länge varit berövat den ovanligt intressanta produktionsutrustningen,
dock med ett undantag, de två stora turbinerna står fortfarande kvar i sina sumpar. Troligtvis
har de efter slopningen varit för besvärliga att lyfta bort till följd dels av storleken, dels av
placeringen under maskinhuset och därför lämnats åt sitt öde.
Elegant utledningstorn
De tidiga kraftstationerna var ganska låga byggnader. För att ändå kunna föra ut de elektriska
blanktrådsledningarna med den minimihöjd som krävdes av säkerhetsskäl försågs stationerna
ofta med särskilda utledningstorn. Så även Arboga elektricitetsverk. Tornet som sitter kvar än
idag och i alla riktningar har kvar både pinnreglar och isolatorer är utan tvekan landets genom
tiderna elegantaste utledningstorn! Det är till och med försett med fönster! För vem?
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Tidstypisk verksbyggnad
Maskinhuset har en tidstypisk utformning som en enkel 1½-plans tegelbyggnad under ett
plåttäckt sadeltak. De flesta svenska kraftstationer som byggdes före 1900 hade en sådan
utformning.
Välgjorda stenmurningsarbeten
Kraftstationens underbyggnad samt gatubrons landfästen och mellanstöd är utförda med långa
och välhuggna kvaderstenmurar.
Hög exponerbarhet
Arboga elektricitetsverk ligger mitt inne i en tätbebyggelse vid en bro där hundratals
trafikanter passerar varje dag. Det lilla verket exponerar sig därmed ofta, lätt och tydligt för
allmänheten.
De angivna förhållandena ger elektricitetsverket ett högt bevarandevärde från kultur- och
teknikhistorisk synpunkt. Även i en under åren 1989-1993 genomförd riksinventering och
utvärdering av svenska vattenkraftverk byggda före 1950 gavs anläggningen ett högt
bevarandevärde. Inventeringen skedde i samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och
kraftindustrin. Arboga elektricitetsverk placerades som nummer 6 bland landets mest
intressanta äldre vattenkraftverk trots att produktionsutrustningen i stort sett saknades.
Bedömningen grundades på de tolv kriterierna ålder, pionjär byggteknik, pionjär
el/maskinteknik, arkitekturhistoriskt värde, upplevelsevärde, arkitektoniska detaljer och
konstnärlig utsmyckning, ursprunglighet, kontinuitet, sällsynthet, representativitet, miljö samt
tillgänglighet för besökare/betraktare.

Ånga, vatten och likström – stadselverken växer fram
Ett gammalt önskemål i ett land som Sverige med långa och mörka årstider var att ordna med
god belysning. I hemmen fick man länge nöja sig med det svaga skenet från öppna eldstäder
och utomhus med ljuset från tjärvedsstickor eller oljelampor. Under första hälften av 1800talet började emellertid gasverk inrättas i städerna. Gasen användes till en början för
utomhusbelysning på gator och torg och något senare även inomhus hos hantverkare eller
välbeställda borgare. Vid mitten av 1800-talet började importerad fotogen användas i
oljelampor. Med fotogenen kom också ett bättre ljus in i hemmen. Detta hade en särskild
betydelse eftersom läskunnigheten ökat i och med folkskolans tillkomst 1842 varav också
följde behovet av läsljus i hemmen.
Gas och olja gav svagt ljus och man fortsatte att leva i ett halvmörker under vinterhalvåret.
Det skulle emellertid snart bli en annan tingens ordning. En av industrisamhällets stora
nyheter, elektrotekniken, hade varit under ständig utveckling hela 1800-talet och kommit till
allmän praktisk nytta vid seklets senaste år. Här rörde det sig om en teknik som för de flesta
var abstrakt. Lärda män hade därför behövt hela förra halvan av seklet för att först lokalisera
och generera den elektriska strömmen som sådan och därefter bestämma dess storheter samt
lära sig att mäta dessa. Först när tillräcklig insikt erhållits om den hemlighetsfulla
elektricitetens karaktär tog uppfinnare, ingenjörer och industrimän över under senare halvan
av seklet och försökte förmå strömmen att bli en människans tjänare i de mest skiftande
sammanhang.
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Telegrafin blev det första viktiga området där elektrisk ström kom till användning, detta
skedde redan i början av 1800-talet. Nästa stora möjlighet att utnyttja den elektriska strömmen
yppades när det visade sig att den var användbar till belysning. Till att börja med användes
ljusbågslampor som gav ett sken av dittills oöverträffad styrka. Lamporna var emellertid
otympliga och rökiga och användes helst utomhus. Sedan glödlampan uppfunnits 1879 och
efter några år kommit i marknaden kunde emellertid elektrisk belysning med fördel även
användas inomhus.
Ett av de största problemen i elektroteknikens barndom var svårigheten att åstadkomma
smidiga generatorer med godtagbar effekt. Ingenjörernas ansträngningar kröntes med
framgång först 1867 då principen för självmagnetiserande elektriska maskiner klargjordes,
den så kallade dynamoelektriska principen. Elektriska generatorer och motorer kunde därefter
på ett enkelt sätt byggas med önskade effekter. Motorerna lyckades man ännu så länge bara få
att fungera med likström. Motorer för växelström introducerades först 1891.
Isen var emellertid bruten och på 1870- och 1880-talen kom en industriell tillverkning av
elektriska maskiner igång i flera länder. Elektrisk ström för belysning kunde nu alstras med
enkla medel och det elektriska ljuset vann snabbt terräng. Under 1870-talet började det införas
i industrier och på gator och torg. Med den nyuppfunna glödlampans hjälp kunde det under
1880-talet även sprida sitt sken inomhus i butiker, hos hantverkare och i hemmen. Den
elektriska belysningen blev särskilt populär i länder med långa, mörka vintrar.

I tidskriften Söndags-Nisse nämns redan 1883 det elektriska
ljuset i en skämtteckning.

Elektrisk kraft för belysning alstrades i små, oftast kommunala elektricitetsverk, så kallade
stadselverk. 1800-talets stadselverk var så gott som uteslutande ångdrivna. Vattenkraften hade
ännu inte fått någon större betydelse i belysningssammanhang eftersom det med få undantag
saknades centralt belägna vattenfall i städerna. Före introduktionen av växelströmssystem
med transformatorer under de sista åren av 1800-talet kunde nämligen elektrisk ström endast
med svårighet överföras längre sträckor. Elverk med ångdrivna kraftcentraler, placerade mitt i
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ledningsnäten, var för övrigt förhållandevis billiga att anlägga. Detta var ett viktigt faktum i
en tid då städerna inte hade samma möjligheter som nu att finansiera offentliga investeringar.
Nästan alla stadselverk utfördes för likström. Den viktigaste orsaken till detta var att den
amerikanske uppfinnaren och elverkspionjären Thomas Alva Edison (1847-1931) använde
likström i sina elverk. Dessa byggdes i flera länder och kom i allt väsentligt att tjäna som
förebilder för efterkommande anläggningar. I Sverige inrättades elektricitetsverk i rask takt,
det första i Göteborg 1884, snart följt av Härnösand 1885, Växjö 1887, Arboga 1889,
Halmstad, Östersund och Marstrand 1890, Helsingborg och Sundsvall 1891, Vadstena,
Askersund och Umeå 1892 och Söderhamn 1893. Verken i Göteborg och Marstrand var
privata medan alla övriga var kommunala. Samtliga var avsedda för likström samt ångdrivna
och centralt placerade i städerna utom verket i Härnösand som drevs av vatten och låg några
kilometer utanför staden.
De allra flesta av 1800-talets stadselverk tillkom som nämnts i det allmännas regi. Städerna
hade redan ansvar för brandförsvar, vattenförsörjning och renhållning. I linje med detta
ansågs det därför nästintill självklart att de också skulle sörja för offentlig belysning på gator
och torg, vilket blev det primära skälet till att de flesta elverken kom att anläggas av städerna
själva. När elektrisk belysning blev aktuell även för enskilda abonnenter föll det sig då
naturligt att dessa anslöts till städernas gatubelysningsnät. Därigenom ansåg man sig kunna
undvika orationella dubbelsystem med flera distributörer, något som man hade dåliga
erfarenheter av i andra länder. På så sätt kom städerna själva så småningom med få undantag
att få ensamrätt till eldistributionen inom tätorten, en rätt som stadfästes i 1902 års ellag med
föreskrifter om bland annat områdeskoncessioner.

Arboga får elektriskt ljus
Redan i slutet av 1700-talet hade man i Arboga låtit sätta upp två lyktor för allmän belysning,
en vid Kapellbron och en vid rådhuset. Den offentliga belysningen utökades successivt och i
slutet av 1870-talet fanns 57 oljelyktor i staden. Utvecklingen på belysningsfronten iakttogs
emellertid även i Arboga och tidigt insåg man vilka möjligheter som skulle kunna öppnas med
hjälp av elektriciteten. Redan i början av 1880-talet började därför stadens fäder snegla på den
naturligaste av alla kraftkällor som berörde staden, Arbogaån och dess svagt forsande vatten.
Nu uppkom också två parallellt löpande händelsekedjor som så småningom skulle smältas
samman till en. Åns närvaro med sitt forsande vatten gav upphov till båda varav den ena var
att utnyttja det fallande vattnet för att få kraft till en belysningsanläggning. Den andra var att
med en uppdämning skapa en sammanhållen vattenspegel i ån för att höja skönhetsvärdet mitt
inne i staden och dölja de sunkiga, stinkande och skräpiga strandbottnar som exponerades,
särskilt vid låg vattenföring.
Båda händelsekedjorna förutsatte att en damm byggdes över ån för att dämma in och samla
den fallhöjd som sträckte sig upp till kvarnarna Nästkvarn och Höjen vid Grindberga. En
dammbyggnad förutsatte dock en vattenrättslig process. Staden tillsatte därför 1882 en
dammbyggnadskommitté ”af för saken varmt intresserade män” som skulle utreda
förutsättningarna. Kommittén gav 1883 herrarna Gjers och Sundberg i uppdrag att göra
vattenobservationer ”och utröna huruvida skadlig uppdämning kunde vållas af
dambyggnaden”. Situationen i Arboga kom nu att på inte sätt skilja sig från andra
vattenrättsliga förehavanden, utredningen kom att bli mycket långvarig! Intresset för att ordna
med elektrisk belysning i staden var emellertid starkt. I avvaktan på att staden skulle kunna få
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till stånd en damm i ån och ett elektricitetsverk etablerades därför redan 1889 Arboga
Elektriska Belysningsaktiebolag.
Belysningsbolaget byggde ett litet kraftverk efter samma mönster som nästan alla andra av
den första generationens elektricitetsverk från 1880- och 1890-talen, d.v.s. ett verk med
ångmaskindrivna generatorer. Med sina rötter i den senare delen av 1700-talet var
ångtekniken vid det här laget välkänd. Den hade också med sin enkla princip snabbt nått en
tämligen hög driftsäkerhet beträffande både pannor och maskiner. Belysningsbolagets
kraftverk som inrymdes i en byggnad på Storgatan 8 togs i bruk 1889. Maskineriet utgjordes
av en 55 hästkrafters liggande ångmaskin, tillverkad vid Munktells verkstäder i Eskilstuna.
Ångmaskinen drev två likadana likströmsgeneratorer som vardera hade effekten 20 kW vid
110 volt. Generatorerna var konstruerade av Jonas Wenström och tillverkade i Arboga av
entreprenören.
Avsikten med det ångdrivna kraftverket var primärt att lysa upp gator och torg. Kraften räckte
emellertid till även för näringsliv och bostäder. Elektriskt ljus kunde därför installeras hos inte
mindre än 55 abonnenter, varav åtta enskilda näringsidkare, 42 privatpersoner samt
järnvägsstationen, telefonstationen, stadskällaren, spritförsäljningsbolaget och Arboga stad.
Hela den elektriska anläggningen utfördes av Elektriska AB i Stockholm, ett av de två företag
som 1890-1891 sammanslogs till Allmänna Svenska Elektriska AB, Asea. Under 1892
tillkom nya abonnenter i staden, tre privata samt Hejkenskiöldska sjukhuset,
spritförsäljningsbolagets magasin, Mälarprovinsernas Bank samt varmbadhuset, alla med
installationerna utförda av det nybildade Asea.

Ångkraftverket på Storgatan 8 i Arboga var den låga, vitputsade byggnaden i fotografiets
vänstra del. Bild från Arboga Museum
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Ingenjörsbyrån Qvist & Gjers
Vid mitten av 1800-talet inleddes industrialiseringen av vårt land. De nya förhållandena kring
denna förde med sig en strid ström av uppfinningar och upptäckter som ständigt ruckade på
det invanda. För affärsmän, industriägare och dåtidens främsta tekniker, de ofta självlärda
bruksbyggmästarna, innebar nyordningen ibland svårigheter att följa med i den tekniska
utvecklingen. Situationen ledde till att en särskild yrkeskår av teoretiskt skolade ingenjörer
började växa fram. Flera av dem hade efter en tids yrkesutövning samlat så mycken och så
bred kunskap att de hade börjat uppträda som fristående rådgivare eller med ett modernare
uttryck, konsulter. När olika slag av tekniska frågeställningar uppkom i industriföretagen åtog
sig konsulterna att lösa problemen mot arvode. Dessa konsulterande ingenjörers verksamhet
kom att bli av största betydelse för landets fortsatta industrialisering.
Den främsta av det senare 1800-talets konsulter var Qvist & Gjers ingenjörsbyrå i Arboga.
Byrån hade grundats 1876 av ingenjörerna Leonard Qvist (1837-1906) och Samuel Gjers
(1840-1900) med avsikt att i första hand bistå bergshanteringen med konstruktioner och
byggkunskap. Qvist var efter teoretisk utbildning vid Chalmerska Institutet i Göteborg
huvudsakligen verksam som bruksbyggmästare och samarbetade en tid med nestorn Wilhelm
Wenström. Efter en studieresa till England etablerade Qvist en egen konsultbyrå. Även Gjers
fick sin utbildning vid Chalmerska Institutet och arbetade även han som bruksbyggmästare
innan han fick anställning vid Motala Verkstad, landets då främsta mekaniska verkstad. Gjers
gjorde flera utländska studieresor. Särskilt betydelsefull blev en resa 1876 till
världsutställningen i Philadelphia där bland annat de senaste amerikanska
turbinkonstruktionerna ställdes ut.
Redan under 1880-talet blev vattenbyggnader och vattenkraftmaskiner byråns viktigaste
verksamhetsområde och av de båda kompanjonerna var det Gjers som främst ägnade sig åt
turbinkonstruktioner. Han tog upp redan befintliga typer och förbättrade och anpassade dem
till de lokala förhållandena.
Qvist & Gjers ingenjörsbyrå blev särskilt framgångsrik vid projektering av elektriska
vattenkraftverk, mycket tack vare att byrån redan hade färdiga konstruktioner till
vattenbyggnader och turbiner. Av det 70-tal elektriska kraftverk som tillkom före sekelskiftet
1900 hade byrån projekterat inte mindre än drygt 50. Förutom projektering och konstruktion
tog byrån även på sig arbetsledning och kontroll ute på byggplatserna. Viktigt i
sammanhanget var också det goda samarbete som på ett tidigt stadium hade etablerats med
Asea.
Qvist & Gjers ingenjörsbyrå hade ingen egen tillverkning. Man samarbetade istället med flera
av landets mekaniska verkstäder som utförde byråns konstruktioner mot licensavgift och
arvode för ritningsarbetet. De flesta turbinerna tillverkades vid de närliggande Arboga
Mekaniska Verkstad och Brefvens bruk, men även vid Nydqvist & Holm i Trollhättan och
Karlstads Mekaniska Werkstad tillverkades flera Qvist & Gjersturbiner.
Trots framväxten av mekaniska verkstäder och en kår av konsulterande ingenjörer blev 1800talet en tid av ingenjörskonstens mångsyssleri. Konstruktörerna hade ofta både teoretiska och
praktiska kunskaper och de mekaniska verkstäderna breda produktsortiment, ett förhållande
som mer styrdes av kräsna beställare än av specialiseringens rationalitet. Konstruktörerna var
förvånansvärt mångsidiga och på exempelvis Qvist & Gjers byrå ägnade man sig åt allt från
detaljerade byggbeskrivningar av grundläggning och pålningsföreskrifter till konstruktion av
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turbinregulatorer. Likadant var det ute på gjuterierna och verkstäderna. Där hade man
vanligtvis kvar den ursprungliga tillverkningen av enklare hushållsgods vid sidan av en mer
kvalificerad produktion av mekaniska verkstadsprodukter som behövdes i den snabbt växande
industrin.
I Sverige ledde konstruktörernas och tillverkarnas oförmåga eller kanske snarare motstånd
mot specialisering bland annat till att dessa inte i tillräcklig omfattning tog till sig de framsteg
som gjordes utomlands på turbinfronten. Landets unga och expanderande kraftindustri, som
inte var tyngd av tradition, höll sig däremot à jour med den internationella utvecklingen. Vid
mitten av 1890-talet började man därför importera moderna amerikanska och tyska
Francisturbiner. Situationen som huvudsakligen berörde bergshanteringen blev därigenom så
allvarlig för landets verkstadsindustri att den 1899 togs upp på Jernkontorets tekniska
diskussionsmöte. Jernkontoret var före Industriförbundets tillkomst 1910 det svenska
näringslivets tyngsta intresseorganisation.
Vid diskussionsmötet bekräftade företrädare för kraftindustrin de framförda bristerna mot de
svenska turbinkonstruktionerna och från Aseas sida betonades särskilt vikten av högre
turbinvarvtal. Den ende som försvarade de rådande förhållandena var den då ålderstigne
Samuel Gjers vars byrå hade konstruerat de flesta av 1890-talets kraftverksturbiner. Byråns
oförmåga vid sekelskiftet 1900 att ta till sig den framrusande tekniska utvecklingens senaste
rön kom också att inleda dess tillbakagång.
Samuel Gjers dog år 1900. Efter hans död gick sonen John Giers (1877-1953) in som
kompanjon med Qvist. 1906 avled också Leonard Qvist varefter John Giers blev ensam ägare
till byrån som han drev till mitten av 1930-talet. John Giers, som till skillnad från Qvist och
fadern hade en högskoleutbildning med examen från KTH 1900, fortsatte delvis på den
inslagna vägen. Som högskoleutbildad väg- och vattenbyggnadsingenjör var han ansluten till
den halvmilitära Väg- och Vattenbyggnadskåren där han utnämndes till kapten 1915. John
Giers hade dessutom estetiska ambitioner, vilket inte minst avspeglas i några av hans verk,
t.ex. Överums Bruks nedre kraftstation (1916) och Västerbron i Arboga (1931). Vid byråns
avveckling överfördes den stora mängden intressanta ritningar och handlingar till Tekniska
museet i Stockholm där de alltjämt förvaras.

Leonard Qvist

Samuel Gjers

John Giers

Bilder ur Teknisk Tidskrift 1900 (Qvist), Arboga minne 1991 (Gjers) och Kungliga Väg- och
Vattenbyggnadskåren 1851-1937 (Giers)
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Arboga Mekaniska Verkstad och Asea
En viktig roll i landets elektrifiering spelades av AB Arboga Mekaniska Verkstad i Arboga,
bland annat för att föregångarna till Asea hade sin tillverkning här. Verkstaden hade sitt
ursprung i Krokfors gjuteri som låg vid Arbogaån i Kopparberg i nordvästra delen av
Västmanland (ån heter här uppe Garhytteån eller Krokforsån). Krokfors gjuteri hade grundats
1823 för att förse omgivande gruvor, hyttor och bruk med mekanisk utrustning. Under åren
fram till 1857 då verksamheten vid Krokfors överfördes till Arboga och det nystartade Arboga
Gjuteri och Mekaniska Verkstad, hade bland annat ca 130 vattenturbiner tillverkats i
Kopparberg. Behov av bättre kommunikationer och mer drivkraft gav upphov till flytten till
Arboga.
Den nya verkstaden i Arboga byggdes en bit väster om staden mellan Höjens mjölkvarn i
Arbogaån och Köping-Hults järnväg (senare Örebro-Köpings järnväg). Lokaliseringen
dikterades av närheten till järnvägen och möjligheten att hämta kraft ur ån. Sedan
produktionen flyttats över till Arboga fortsatte tillverkningen med samma inriktning som i
Kopparberg. Mot slutet av 1800-talet uppfördes ett nytt gjuteri vid verkstaden eller ”Meken”
som den kallades för, vilket då räknades till ett av landets modernaste. Av en annons från
sekelskiftet 1900 framgår att verkstaden hade flera ”specialiteter” som turbiner, valsverk,
stenkrossar.

Annons från förra sekelskiftet som visar Arboga Mekaniska Verkstads breda produktsortiment.
Bild från AMV-arkivet, biblioteket Arboga

Verkstaden, som 1888 ombildats till AB Arboga Mekaniska Verkstad, fortsatte under större
delen av 1900-talet att vara av allroundtyp med en mångsidig tillverkning, ofta till och med
enstyckstillverkning. Detta blev också dess fall eftersom man aldrig fick fram en produkt som
företaget med kraft konkurrensmässigt kunde hävda sig med, varken nationellt eller
internationellt. Sedan turbintillverkningen lagts ner 1937, 586 turbiner hade då tillverkats
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sedan 1900, försökte man renodla produktionen till excenterpressar, kugghjul, utrustning till
gruvindustrin samt legogjutgods. Efter en uppgång under andra världskriget med
krigsmaterielproduktion förlorades dock successivt marknad. Detta ledde slutligen till att
gjuteriet avvecklades 1967 och verkstadsvarutillverkningen 1982.
Av speciellt intresse kring ”Mekens” historia är det bolag, Elektriska AB i Stockholm, som
1883 bildats i Stockholm av grosshandlaren Ludvig Fredholm. Fredholm hade förstått att den
elektriska revolutionen stod för dörren och därför inlett samarbete med den begåvade
elektroteknikern Jonas Wenström (1855-1893). Wenström hade redan 1880-1881 konstruerat
och patenterat en väl fungerande likströmsgenerator (”dynamo”). Fredholm önskade nu
exploatera Wenströms konstruktion i elektriska belysningsanläggningar som skulle tillverkas
och monteras av det nya bolaget. Genom släktskap med en av delägarna till ”Meken” kunde
Elektriska AB 1883 hyra en lokal av verkstaden för tillverkning av maskinerna.

Arboga Mekaniska Verkstad i en sentida bild. Den höga, basilikaformade byggnaden är gjuteriet där
verksamheten lades ner 1967. Foto Bengt Spade 1979
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Jonas Wenströms yngre bror Göran (Georg) som var verkstadschef vid tillverkningen av de
elektriska maskinerna i Arboga önskade utvidga produktionen sedan han återkommit efter en
studieresa till USA. Fredholm hade dock inte nödvändiga ekonomiska resurser för en
expansion. Göran slog sig då samman med den välbärgade gruvingenjören Gustaf Abraham
Granström och bildade Wenströms & Granströms Elektriska AB med samma
produktionsinriktning som Elektriska AB. Även det nya bolagets tillverkning förlades till
”Meken”.
Ägarna till de två elektrotekniska företagen insåg dock snart att dels var
produktionskapaciteten i Arboga för liten, efterfrågan ökade hela tiden, dels borde det vara
lämpligt att slå ihop företagen. Så skedde också 1890-1891 varvid Allmänna Svenska
Elektriska AB, Asea, bildades. Samtidigt erbjöd Västerås stad det nya bolaget mark och inte
minst kraft från ett nyuppfört kraftverk i Svartån (Turbinhuset). Asea flyttade därför 1892
över till Västerås. I de förhyrda verkstäderna i Arboga hade då tillverkats omkring 300
maskiner.

Stadens elektricitetsverk börjar ta form
Trots de relativa framgångarna med Arboga Elektriska Belysningsaktiebolag fortsatte man så
sakteliga i staden i sin strävan att bygga en damm och ett vattenkraftverk i Arbogaån. Redan
1889 lämnade Qvist & Gjers ingenjörsbyrå ett förslag som avsåg en kombinerad damm- och
brobyggnad vid Roddartrappan, ca 300 meter nedströms Kapellbron. Kapellbron var då
stadens enda bro medan det vid Roddartrappan fanns en roddled över ån. Med en gemensam
damm och bro skulle man av bland annat brandsäkerhetsskäl få två fasta förbindelser över ån.

Det planerade vattenkraftverket och vägbron skulle ligga vid Roddleden i kartans högra del. Observera att
författarna har lagt till namnen Kapellbron och Roddleden på detta utsnitt från en karta över Arboga stad daterad
1882. Karta från Qvist & Gjersarkivet, Tekniska Museet, Stockholm
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I och med att stadens planer konkretiserades med Qvist & Gjers dammförslag utlöstes ett
traditionellt vattenrättsligt processande. Att hävda rätten till vatten och fallhöjd har i alla tider
varit föremål för civilrättsliga tvister. Här kommer ofta upp ålderdomliga rättigheter kring
fiske, fallhöjd, farled, vattenavledning m.m. som kan ha varit hävdvunna under flera
generationer – men som inte kan styrkas i skrift. Förhållandet påminner om liknande
situationer kring rätten till mark eller jakt. Rättigheterna i vatten var oftast så komplexa eller
oklara att de fick handläggas i offentliga domstolar. Före vattendomstolarnas tillkomst 1918
avgjordes frågor kring vattenrätter i tingsrätterna.
Eftersom Arboga av ålder hade egen jurisdiktion lämnade borgmästare Boseaus, Qvist &
Gjers m.fl. gemensamt in en ansökan 1891 till stadens rådhusrätt om tillstånd för en
dammbyggnad vid Roddartrappan. Till ansökan var fogade två förslagsritningar uppgjorda av
Qvist & Gjers. I handläggningen av målet biträddes rådhusrätten av majoren i Väg- och
Vattenbyggnadskåren, Gustaf Nerman, en då 64-årig vattenbyggare med stor erfarenhet.
Rådhusrätten hade nu att utreda om dämningen skulle påverka någon annans rättigheter, alltså
om motstridiga förhållanden fanns. De fastighetsrättsliga förhållandena utmed de påverkade
stränderna tycks emellertid inte ha medfört några problem. Däremot uppkom tvist om
påverkan på den fallhöjd som 1878 indämts i ett dammbygge av ”Meken” uppströms staden
vid Grindberga. Tvisten löstas dock så småningom och samtidigt kunde man konstatera att
verkstaden på sin tid fått rätt att bygga en damm över hela vattendraget. Detta var i en tid när
det så kallade kungsådrebegreppet hävdades av det allmänna i framför allt landets större
vattendrag. Kungsådra innebar att ett vattendrag alltid skulle hållas öppet till minst en
tredjedel av sin bredd för att göra det möjligt för fisk att vandra, för flottning samt för farled. I
vattendrag med kungsådra fick man således inte bygga en damm från den ena stranden till den
andra. Eftersom ”Meken” fått tillstånd till ett dammbygge över hela vattendraget hävdades det
nu från sökandens sida att kungsådra ej heller skulle föreligga vid Roddartrappan. I dom 1893
lämnade rådhusrätten slutligen tillstånd att bygga dammen.

Arboga stad annonserade ut stadens vattenkraft 1893. Bild från Arboga kommuns arkiv

Samma år som tillståndet erhölls för dammen vid Roddartrappan annonserades stadens
vattenkraft ut i tidningarna! Varför staden själv inte ville investera i en vattenkraftanläggning
har inte gått att få klarhet i. I annonsen framhålls bland annat att vattenkraften är ”synnerligt
välbelägen för anläggning af större handelsqvarn eller anordnande af annan industri”.
Samtidigt hade Qvist & Gjers lämnat en kalkyl till staden för en ”Fabriksqvarnbyggnad” som
skulle placeras på åns norra strand vid Roddartrappan. Anläggningen skulle förses med två
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turbiner med effekten 160 hk vid 1 meters fallhöjd samt en 15 hk turbin som skulle driva en
belysningsgenerator. Med tanke på den starkt föränderliga fallhöjden skulle verket även förses
med ett ångdrivet reservaggregat. Hela den föreslagna anläggningen skulle kosta 75 000 kr.
Uppenbarligen tyckte någon att priset var för högt eftersom ingenjörsbyrån återkom med en
ny kalkyl 1895 som slutade på 60 000 kr.
Staden ändrade så småningom uppfattning om damm- och kraftstationsprojektet och man
beslöt sig 1897 för att fullfölja den ursprungliga tanken, att staden skulle bygga och driva
elektricitetsverket. Efter diskussioner och förslag enades man om att anläggningen skulle
ligga på åns södra sida vid Roddartrappan
projekteras av Qvist & Gjers ingenjörsbyrå
ha en damm vars öppningar var utformade så att mesta möjliga fallhöjd erhölls vid
olika vattenföringar
kombineras med en gatubro
förses med två vattenturbiner
leverera elektrisk kraft i form av likström
förses med ångkraftreserv som kunde samköras med turbingeneratorerna
kunna återanvända maskineriet i ångkraftverket vid Storgatan som skulle bli
överflödigt i och med tillkomsten av det nya verket
förses med en brandpump
förutom kraftleverans till stadens belysning samt abonnenter även lämna kraft till ett
planerat vattenverk
Som synes skulle det bli en ganska komplex anläggning. Men, inte nog med det. I och med
beslutet drog man på sig ett problem som snart skulle visa sig vara förödande för
anläggningen, nämligen den låga fallhöjden som vid olyckliga förhållanden till och med
kunde bli negativ! Även om man garderat sig med en ångkraftreserv skulle fallhöjden komma
att skapa stora problem under verkets hela drifttid.
Det kan mycket väl ha varit misstanken om att fallhöjden skulle visa sig otillräcklig som ledde
till att det kom att dröja hela 17 år, alltså tiden mellan 1882 och 1899, innan de ursprungliga
kraftverksplanerna förverkligades. Det kan också vara denna insikt som ledde till att
vattenkraften annonserades ut 1893. På Qvist & Gjers byrå bör man med byråns stora
erfarenhet ha varit medveten om riskerna med den låga fallhöjden.
Det kan ju emellertid tänkas att stadens fäder kände sig lockade att utnyttja den vattenkraft
som fanns tillgänglig mitt inne i staden men att man inte hade tillräcklig kunskap för att inse
att ett sådant projekt löpte risk att bli dödfött. Det kan ju också tänkas att man manade på
stadens egen, kanske i detta fallet motsträviga ingenjörsbyrå att försöka lösa situationen med
teknikens hjälp! Så skedde också men till priset av en anläggning som mekaniskt blev
intressant och extravagant men också onödigt komplicerad.
Kraftverket, eller Elektricitetsverket som det kom att kallas för, kom slutligen till stånd och
kunde tas i drift 1899 efter två års byggtid.
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Teknisk beskrivning av Elektricitetsverket
Byggnadsarbetet för hela vattenkraftanläggningen skedde i stadens egen regi genom den
redan 1882 tillsatta dammbyggnadskommittén. Kommittén stod under ledning av borgmästare
Bosæus. Detta var i en tid före entreprenadföretagens tillkomst. Även större entreprenader
som järnvägs-, kraftverks-, kanal- och hamnbyggen utfördes då ofta av byggherren själv.
Konstruktioner och ritningar började emellertid vid slutet av 1800-talet tillhandahållas av en
framväxande kår av konsulterande ingenjörer om nu inte byggherren var så stor att han själv,
som till exempel Statens järnvägar, hade en stab av konstruktörer som utformade detaljerade
byggbeskrivningar.
Elektricitetsverket i Arboga skulle byggas efter ritningar som gjorts upp av Qvist & Gjers.
Byrån fungerade också som kontrollant under byggnadstiden. Som arbetschef för bygget
anställde dammbyggnadskommittén åren 1896-1899 den unge väg- och vattenbyggaren Ernst
Torulf (1870-1948). Efter Arbogatiden inledde Torulf 1901 egen konsulterande verksamhet
med sitt företag Allmänna Ingenjörsbyrån, AIB.
Vid offertförfrågningar för det nya verket ställdes anbuden till Arboga Elektriska Belysnings
Aktiebolag. Detta tyder på att staden på ett eller annat sätt varit delaktig i bolaget, hur har
dock inte kunnat klaras ut. Troligtvis likviderades belysningsbolaget när vattenkraftverket var
färdigt och underställdes då det nybildade Elektricitetsverket.
Damm- och brobyggnad
Placeringen av dammen skedde i den tidigare roddleden. Dammen kom därigenom att bli 51
meter mellan landfästena. Dammbyggnaden skulle också bära upp en brobana för
Herrgårdsgatans blivande förlängning till staden söder om ån.
Dammkroppen utfördes av huggen sten, lagd på en bädd av plank. Bädden vilade i sin tur på
ett pålverk som var nödvändigt för att bära upp tyngden i de mjuka jordlagren i åns botten. I
dammkroppen fanns fem öppningar med en bredd av 9 meter, fyra för flodvatten (utskov) och
en för drivvatten till turbinerna. Med hänsyn till de stora vattenföringar som kunde
förekomma samt mängderna vrakgods eller is kunde flodutskoven till följd av den låga
dämningshöjden, en dryg meter, utformas med klaffluckor (”rörliga skibord”). Klaffluckornas
framkanter var ledat infästa i botten av öppningen och kunde med hjälp av kättingspel
antingen vikas upp så att de dämde i önskad utsträckning eller fällas ner för att lämna en så
bred och fri öppning som möjligt. Spelen som tillverkats av AB Arboga Mekaniska Verkstad
manövrerades med stora spakar. Öppningen för drivvattnet till turbinerna kunde stängas av
med åtta traditionella planluckor som manövrerades med spett. Lucktypen kallas för
spettluckor.
Över dammen lades en brobana upp. Ovanpå mellanstöd och landfästen var brons bärverk
utformat med sex parallella längsgående stålbalkar med I-profil. På balkarna var tvärbjälkar
av trä utlagda och ovanpå dem var gång- och farbanor spikade av längsgående plank.
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Föregående sida: Dammen vid Roddartrappan utfördes
med fem stora öppningar varav den vänstra var avsedd för
drivvattnet till turbinerna. Ritningen visar vyn från
nedströmssidan.
Ovan: Tvärsnitt genom en av dammens frivattenöppningar
med kättingspel och höj- och sänkbar klafflucka.
Till vänster: Vy av mellanstöd i dammen med spakdrivna
kättingspel till klaffluckorna.
Ritningar från Teknisk Tidskrift 1900
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Maskinhus
Maskinhuset för generatorer, ångpannor, ångmaskiner och övrig utrustning uppfördes av tegel
på en solid grund av sten. Grunden bars i sin tur upp av ett pålverk under hela byggnaden och
även under den tunga, fristående skorstenen. Själva husbyggnaden bestod av två
sammanbyggda huskroppar, en större för ångpannor, ångmaskiner och generatorer och en
mindre vinklad del för transmissionen från turbinerna som här låg i sumpar under byggnaden.
Båda huskropparna var uppförda av rött tegel i helstensmurar med kryssförband. Murverkens
utsidor var oputsade, så kallad rohbau, vilket i slutet av 1800-talet blivit ett populärt
arkitektoniskt uttrycksmedel. Fönster- och dörröppningar var stickbågigt valvslagna och
under takfoten fanns en profilerad utkragning. Taken var traditionella sadeltak, täckta av
falsad skivplåt.

Överst: Vy mot norr som visar elektricitetsverket, dammen och vägbron. Ovan: Vy mot öster.
Ritningar från Teknisk Tidskrift 1900

18

Ovan till vänster: Trots sin enkelhet försågs det lilla elektricitetsverket med en profilerad, runt hörnet omsvängd
kornisch. Ovan till höger: Maskinhusets tak kröntes av ett elegant utledningstorn varifrån elektriska ledningar
radierades ut åt alla håll. Foto Bengt Spade 2011

Odaterat, osignerat och godkänt 1897 men inte utfört ritningsförslag till kraftstation vid Roddartrappan.
Bild från Arboga kommuns arkiv
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Arkitekturhistorikern Lasse Brunnström har i Estetik & ingenjörskonst (2001) uttryckt
utseendet av 1890-talets kraftstationer som att maskinhusen: ”…till konstruktion, material och
utseende i stora drag kom att likna brukens övriga stenbyggnader och den typ av enklare
fabrikshus som byggdes runt om i landet.” Av intresse är dock att i kommunarkivet finns en
osignerad och odaterad ritning på ”Förslag till Kraftstation vid Roddartrappan” som den 11
juni 1897 godkändes av byggnadsnämnden. Den byggnad som visas på ritningen är med sina
stora rundbågefönster och uppdragna gavlar långt ifrån ett ”enklare fabrikshus” utan bär mer
prägel av den amerikanskinspirerade arkitektur som till exempel arkitekten Ferdinand Boberg
använde 1890 i den nya brandstationen i Gävle.
Till maskinhuset hörde även en hög ångpanneskorsten placerad vid byggnadens sydöstra
hörn. Skorstenen var byggd av tegel och hade runt tvärsnitt, en nyhet i skorstensbyggandet
som i början av 1890-talet införts då radialtegel började tillverkas. Detta tillhandahölls av
firman N. Lundgren i Gävle som hade tillverkningen förlagd till Uppsala Norra Tegelbruk.

Den tunga skorstenen grundlades på
ett väl tilltaget fundament av sten som i
sin tur stöddes av ett pålverk.
Ritning från Qvist & Gjersarkivet,
Tekniska Museet, Stockholm

Den större av maskinhusets byggnadskroppar kröntes med ett elegant utledningstorn. Tornet
placerades uppe på takåsen med en stomme av trä som kläddes med spikad skivplåt. I vardera
gavelväggen fälldes ett fönster in. De elektriska ledningarna fördes ut genom hål i tornets
väggar till porslinsisolatorer som monterades på tre runtom löpande galgar, uppburna av
dekorativt smidda konsoler. På tornet lades ett litet valmat tak, täckt med falsad skivplåt och
utsvängd takfot. Takåsen dekorerades slutligen med en sirlig takryttare i smide.
Enligt ritningsunderlaget var byggnaden interiört uppdelad i tre huvudavdelningar. I den lägre
byggnadsdelen var transmissionen från turbinerna inrymd. Den större byggnadsdelen
dominerades av ett maskinrum för transmissioner, ångmaskiner, generatorer, brandpump och
kontrolltavla. Vidare fanns här ett ångpannerum och ett mindre rum med en trappa upp till en
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övre våning, avsedd för ackumulatorbatterier. Alla rum hade stora fönster utom
ångpannerummet som för symmetrins skull hade två blindfönster samt ett litet fönster över
rökkanalen till skorstenen. Maskinrummet och ångpannerummet hade portar till det fria,
ångpannerummet för att i första hand forsla in bränsle. Något utrymme för personalen fanns
inte.
En reservation måste göras här eftersom det inte framgår om tillgängligt ritningsunderlag
avser förslagsritningar, arbetsritningar eller relationsritningar. Arbetsritningar tjänar som
underlag vid byggandet medan relationsritningar visar hur något i själva verket blev utfört och
således återger de förändringar som gjorts under byggnadstiden. På ritningar från 1899 finns
inte utledningstornet med.

Byggnadsarbeten krävde förr i tiden stora mängder arbetare, vilket inte minst var fallet då Elektricitetsverket i
Arboga byggdes. Här har inte mindre än 63 grovarbetare, stenarbetare, murare, timmermän och snickare samt
längst till höger några tjänstemän ställt upp sig i den blivande tilloppskanalen till kraftverket.
Foto från Arboga Museum

Vattenturbiner
Av allra största intresse är de två mycket stora vattenturbiner som installerades i
Elektricitetsverket och som tillverkades av AB Arboga Mekaniska Verkstad. De var av
Francistyp och med hela tre meters löphjulsdiameter var de 1899 och många år framöver
landets största Francisturbiner. De turbiner som till exempel tillverkades för statens stora
kraftverk i Trollhättan omkring tio år senare hade löphjul med endast 1,8 meters diameter men
de var i gengäld avsedda för 30 meters fallhöjd. Varje Trollhättehjul hade dessutom en effekt
av 5 000 hk mot Arbogas som gav blygsamma 80 hk vid 1½ meters fallhöjd.
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Storleken av de två turbinerna till Arboga elektricitetsverk dikterades av den låga fallhöjden,
som maximalt var 1,5 meter, och det stora flöde turbinerna därför måste kunna sluka för att få
tillräcklig effekt. En vattenturbins effekt är nämligen produkten av fallhöjden och flödet!
Förutom att turbinerna blev stora till omfånget blev också varvtalet lågt, inte mer än 17
varv/minut. Detta är det genom tiderna lägsta varvtal en svensk Francisturbin har haft och
påminner mer om ett vattenhjuls än om en turbins hastighet.

Överst: Längdsnitt genom den ena turbinsumpen med turbinen till höger. Ovan: Snittritning genom en av de två
stora vattenturbinerna. Ritningar från Teknisk Tidskrift 1900

De stora turbinerna blev naturligtvis dyra. För att hålla kostnaderna nere slopade man dels
sugrören, dels den traditionella flödesregleringen genom turbinen. Sugröret till en turbin ska
leda utloppsvattnet från löphjulet ner under nedre vattenytan. Med ett sugrör kan turbinen
därför placeras över nedre vattenytan, vilket underlättar åtkomsten vid service och
reparationer. I Arboga var man således tvungen att montera turbinernas sugrörsfria utlopp
under nedre vattenytan med alla de nackdelar detta innebar. Vidare brukade under 1800-talet
den för en turbin viktiga flödesregleringen normalt utföras som en vridbar cylinder utanför
ledskovlarna som omslöt löphjulet, ett så kallat galleripådrag. I pådraget fanns spalter som
släppte in drivvattnet till hjulet. Eftersom galleripådraget var ganska krångligt att tillverka och
även att reglera nöjde man sig här med att på turbinen endast ha ett fast pådrag med
snedställda öppningar som styrde in drivvattnet mot löphjulet. Flödesregleringen ordnades
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istället på ett ganska primitivt sätt med höj- och sänkbara luckor i drivvattnets utlopp från
sumparna under turbinerna och med tre luckor för varje turbin! Luckornas lägen reglerades
via långa axlar med skruv- och kugghjulsmekanismer. Manövreringen kunde skötas antingen
manuellt eller via en sinnrik transmission med maskinkraft från maskinrummet.
Frågan är om inte den alternativa regleringsteknik som tillämpades i Arboga i det långa loppet
blev både dyrare och krångligare än om traditionell regling hade använts!

Till vänster: Planritning som
visar en av elektricitetsverkets
två stora vattenturbiner. Ritning
från Teknisk Tidskrift 1900
Nedan: De två stora
vattenturbinerna under
kraftstationen är idag i ganska
dåligt skick. Sumparnas
nedströmsväggar är dessutom
borttagna.
Foto Bengt Spade 2011
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Ångpannor och ångmaskiner
”Enär vid låg fallhöjd vattenkraften betydligt minskas och därigenom blir otillräcklig, måste
ett ångverk äfven uppföras, för att vid dylika tillfällen användas såsom reserv….” står det i
Teknisk Tidskrifts beskrivning av kraftverket. I Arboga tvingades man således gardera sig
mot låg fallhöjd och inte mot låg vattenföring som brukligt var!
”Ångverket” bestod av två ångpannor och två ångmaskiner. Den ena ångpannan och
ångmaskinen fördes över från belysningsbolagets kraftstation på Storgatan eftersom de skulle
bli överflödiga när det nya verket kommit igång. För en kompletterande ny ångpanna lämnade
Arboga Mekaniska Verkstad i juli 1897 två offerter med en veckas mellanrum. Offerterna
avsåg dels en inmurningsångpanna med inre eldstad (eldrörspanna av Cornwall- eller
Lancashiretyp), dels en inmurningsångpanna med eldstaden förlagd utanför pannan
(tubpanna). Till skillnad mot den gamla pannan från Storgatan som troligtvis var av tubtyp
valdes nu ”Mekens” eldrörspanna. De båda ångpannorna murades in i pannrummet och
anslöts till skorstenen via en gnisterkammare som hindrade de farliga gnistorna från fyren att
komma ut i det fria.

Planritning över elektricitetsverket med pannrum, skorsten, maskinrum och transmissionsrum. Den komplicerade
transmissionen med axelledningar, remskivor, remmar och kopplingar antyds på ritningen. Brandpumpen är
placerad längst upp till höger. Den stora mängden små cirklar är markeringar för pålarna som ska bära upp den
tunga byggnaden. Ritning från Teknisk Tidskrift 1900
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Av handlingar i ”Mekens” arkiv framgår att den nya ångpannan provades i april 1898 och då
godkändes för ett tryck av 8,66 kp/cm2 samt att den gamla Munktellspannan från 1887
provades i maj 1899 och då godkändes för trycket 130 skålpund/kvadrattum, vilket omräknat
blir 7,3 kp/cm2.
En ny och något större – 70 hk – ångmaskin beställdes från Munktells verkstäder i Eskilstuna.
Den encylindriga maskinen var liksom 55 hk-föregångaren av liggande typ. Båda
ångmaskinerna var försedda med kondensorer där ångan efter att ha fullgjort sitt arbete i
ångmaskinerna kondenserades till vatten som återfördes till ångpannorna. På så sätt slapp man
dyra och komplicerade system för att rena det vatten som skulle kokas av i pannorna. Rent
vatten är av största betydelse för en ångpanna om man inte vill ha problem med avsättningar,
rostbildning och pannjäsningar.

Planritning i 1895 års förslag till
anläggningens disponering. Ritning
från Qvist & Gjersarkivet,
Tekniska Museet, Stockholm

I ett ritningsförlag från 1895 är verket förutom två vattenturbiner försett med två ångpannor,
men endast en 50 hk ångmaskin, troligtvis överflyttad från Storgatans elektricitetsverk, och
två 50 hk generatorer. All drift skulle ske med remtransmissioner via en gemensam
huvudaxel. Snart nog insågs emellertid att detta maskineri inte skulle ge tillräcklig effekt
varför anläggningen utvidgades på ångkraftsidan, vilket framgår av 1897 års ritningar.
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Ritning som visar elektricitetsverkets pannrum med den ena av de två inmurade ångpannorna. Pannan har
eldstaden förlagd i ett eldrör inne i pannan. Ritning från Teknisk Tidskrift 1900

Generatorer och manövertavla
Även de två gamla generatorerna från Storgatan kom till användning i det nya verket. Man
behövde emellertid för den utökade effektens skull ytterligare två generatorer och nu var det
inte Asea, som så snöpligt övergivit staden 1892, utan Stockholmskonkurrenten Luth &
Roséns Elektriska AB som fick leveransen. Luth & Rosén, i dagligt tal kallat ”Lutten”, fick
även leverera hela den elektriska utrustningen till både kraftverk och det utvidgade
distributionsnätet. De två nya generatorerna hade vardera en effekt av 35 kW och var
tillverkade på licens från den tyska firman Schuckert & Co.
Manövreringen av kraftverkets elektriska del sköttes centralt från en tredelad, triptykliknande
manövertavla, placerad ute på golvet i maskinrummet. Tavlan var i enlighet med tidens bruk
utförd av vit marmor. Den elektriska manöverutrustningen var nämligen inte inkapslad på den
tiden utan monterad på tavlans framsida och således spänningsförande! Tavlan måste därför
vara stabil och elektriskt isolerande och det är just vad marmor är. Att marmorn skulle vara vit
och inte svart eller gröngråmelerad som Kolmårdsmarmor berodde nog på att elektrisk kraft
vid den tiden speglade högteknologi och även farlighet och därför också skulle hanteras med
respekt, symboliserad av en nästintill klinisk renhet! Detta till trots satt smältsäkringarna,
”metallerna”, alltid på framsidan och sotade naturligtvis ner den vita marmorn varje gång en
säkring brände.
På manövertavlans mittsektion fanns plats för reglerutrustning till ett framtida
ackumulatorbatteri. Batteriet var tänkt att placeras på övervåningen rakt ovanför tavlan. I de
tidiga elektricitetsverken användes stora ackumulatorbatterier som förstärkning när
nätbelastningen översteg det ordinarie maskineriets effekt. Batterierna användes även under
nätter då belastningen var låg och endast gatljusen var tända. Kraftverksmaskineriet i övrigt
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stod då stilla, ångpannemaskinisterna fick vila och vid goda regleringsmöjligheter i
vattendragen sparade man dessutom vatten.
Användningen av batterier i de äldsta stadselverken förde med sig att man var tvungen att
använda likström i distributionsnäten. Det var både för- och nackdelar med likströmmen.
Fördelarna var som nämnts att batterireserv kunde användas, att normalt endast två trådar
behövdes för kraftöverföringen samt att eventuella motorer i näten fungerade väl.
Nackdelarna var emellertid desto påtagligare. Framför allt kan likström inte transformeras,
vilket är nödvändigt vid längre överföringar om man vill undvika överföringsförluster. En
likströmsgenerator har dessutom en strömsamlare, kollektor eller kommutator, som är mycket
känslig.

Interiör från elektricitetsverkets maskinrum med två remdrivna Luth & Roséngeneratorer i förgrunden och den
triptykformade manövertavlan av vit marmor i bakgrunden. Bild från Teknisk Tidskrift 1900

Transmissioner
En av de många egendomligheter vid det lilla elektricitetsverket i Arboga, vilka var en följd
av den osäkra vattenkraftproduktionen, var anläggningens transmissioner för fördelningen av
turbiners och ångmaskiners kraft till generatorerna. Eftersom man av kostnadsskäl inte ville
ha en uppsättning generatorer för vattenturbinerna och en annan för ångmaskinerna hade man
ordnat så att kraftkällorna kunde dra samma generatorer! För den sakens skull hade man
konstruerat en komplicerad mekanisk kraftfördelning med axelledningar och
remtransmissioner mellan maskinerna. Maskinrummet med dess virrvarr av axlar, remskivor,
kopplingar och remmar kom därmed att mer påminna om en dåtida mekanisk verkstad än om
ett kraftverk!
De två turbinerna var monterade med axlarna vertikalt uppstickande ur turbinsumparna. I den
vinklade delen av maskinhuset löpte en horisontellt lagrad huvudaxel över turbinerna. Axeln
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drevs av turbinerna via varsin stor vinkelkuggväxel. Kuggväxeln var av samma typ som man
fortfarande kan se i äldre mjölkvarnar på landsbygden, d.v.s. en öppen växel med ett stort
kronhjul på turbinaxeln och ett litet stjärnhjul på huvudaxeln. Kuggarna på kronhjulet var av
trä medan stjärnhjulet var av gjutjärn. Huvudaxeln löpte in i maskinrummet och vidare genom
detta ända bort till brandpumpen som stod vid motsatta väggen. Från huvudaxeln löpte
remtransmissioner till de fyra generatorerna.

Längdsnitt som visar turbinernas placering och transmissionens axelledning i elektricitetsverket.
Ritning från Teknisk Tidskrift 1900

När fallhöjden var som den skulle, alltså omkring 1,5 meter, fungerade kraftöverföringen utan
krångliga omvägar och turbinernas sammanlagda effekt kunde överföras till generatorerna.
Om fallhöjden minskade till följd av antingen hög vattenföring eller högt bakvatten i Mälaren
blev det däremot problem. Turbinerna gick då långsammare med påföljd att
generatorspänningen sjönk varvid abonnenternas lampor lyste svagare och eventuella motorer
gick saktare. Vid sådana tillfällen växlade man upp varvtalet i kraftverket ungefär på samma
sätt som med en modern bilväxellåda. Med en koppling särades huvudaxeln och istället
kopplades en remväxel in mellan huvudaxelns turbindel och dess generatordel. På så sätt
ökades huvudaxelns varvtal, men endast inne i maskinrummet, generatorerna fick därvid rätt
varvtal och lämnade då också rätt spänning. Om fallhöjden minskade ytterligare kopplade
man in en annan remväxel med ännu större utväxling och allt blev bra igen. Väl att märka är
att turbinerna vid sådana tillfällen löpte ännu långsammare än 17 varv/minut!
Om fallhöjden fortsatte att minska kom man till slut i det läget att turbinerna inte gav vare sig
varvtal eller effekt som kunde utnyttjas. Ångmaskinisten hade då förvarnats i god tid, fyrat på
i ångpannorna och fått upp trycket. Turbinerna kopplades bort och till huvudaxeln i
maskinrummet kopplades istället ångmaskinerna, antingen den ena eller båda beroende på
årstid och nätbelastning.
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Transmissionssystemets axlar, lager, lagerbockar, remskivor och växlar levererades av AB
Arboga Mekaniska Verkstad medan kopplingarna kom från AB Mekanikus i Stockholm och
Eisenwerk Wülfel i tyska Hannover.
Av det hittills nämnda kan inses att de extrema fallhöjdsförhållandena i Arboga gav upphov
till ett kraftverk som från teknisk synpunkt inte var så alldeles enkelt i sin utformning. Någon
liknande anläggning är inte känd i Sverige. Från investeringssynpunkt måste det ha blivit
mycket dyrt i förhållande till tillgänglig effekt och producerad energi. Situationen ledde också
inte oväntat till att man snart började se sig om efter en alternativ kraftkälla för stadens
elförsörjning. Men, mer om detta längre fram.
Brandpump
Elektricitetsverket skulle inte bara lämna elkraft för belysning och motorer, maskineriet skulle
också vid behov kunna driva en kraftig brandpump som ställts upp i maskinhallen. Pumpen
drevs via en frikoppling direkt från transmissionens huvudaxel. Det var en tvåcylindrig
kolvpump som kunde lämna 40 liter/sekund vid en tryckhöjd av 45 meter. Leverantör var
Holmens Gjuteri och Mekaniska Verkstad vid Torshälla.
Distributionssystem
Med det nya elektricitetsverket kunde stadens elektriska distributionsnät utvidgas betydligt.
Nätet byggdes nu upp med ett så kallat treledarsystem, vilket innebar att i en ledare var
spänningen +120 volt, i en annan -120 volt och i en tredje 0 volt. På så sätt kunde man
erbjuda abonnenterna antingen 120 volt, lämplig till belysning, eller 240 volt (skillnaden
mellan +120 och -120 volt) som var bra för de motorer som nu kunde installeras. Det tidigare
klena ledningsnätet för 110 volt, som var upphängt med blanktråd på stolplinjer, ersattes
dessutom med ett grovt kabelnät till tio så kallade tryckpunkter i staden. Från dessa förde
fördelningsledningar kraften vidare till abonnenterna.

Senare händelser och förändringar
Det visade sig snart att farhågorna angående den otillräckliga fallhöjden vid Arboga
elektricitetsverk besannandes och under perioder gick verket på sparlåga. Ibland låg driften
nere helt. I takt med att Arboga stad växte och utvecklades så ökade också behovet av ström
hos både privata abonnenter och företag. Staden måste se sig om efter en alternativ kraftkälla
när elektricitetsverkets egenproducerade kraft inte räckte till. Det var inte bara i Arboga som
denna problematik uppstod. Kraftproduktionen var vid den här tiden otillräcklig i många
städers elektricitetsverk. Man tvingades att köpa kraft utifrån, och nu handlade det om trefasig
växelström. Elverken producerade vanligtvis likström och för att inte behöva lägga om hela
likströmsdistributionen inne i städerna valde man istället att omforma den inkommande
växelströmmen till likström. För att klara av detta uppförde elektricitetsverken särskilda
anläggningar som kallades omformarstationer. Så skedde också i Arboga.
Varifrån skulle Arboga stad då få sitt eftertraktade krafttillskott? I samband med första
världskriget hade Arboga Mekaniska Verkstad expanderat sin verksamhet och 1915 lät man
uppföra ett nytt kraftverk vid Grindberga i nära anslutning till den egna verkstaden. Här skulle
det bli överskott på kraft som kunde säljas, och därför tecknades ett avtal mellan Arboga stad
och ”Meken” om leverans av kraft till staden. Kraft från det nya verket skulle tas till stadens
kraftstation och därifrån distribueras ut till abonnenterna. ”Meken” fick inte själv leverera
kraft till någon konsument inom stadens gränser med undantag för den planerade
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kvarnanläggningen i kvarteret Stor- och Vretroten, en anläggning som för övrigt nämns i
handlingar redan 1893.
Kraftverket i Grindberga uppfördes för trefasig växelström och därmed blev överföringen av
kraft in till staden möjlig. För att kunna ta emot växelströmmen och göra om den till likström
kompletterades den lilla kraftstationen inne i Arboga med en omformaranläggning. Från
Grindberga fördes kraften in till staden via en jordkabel. Det nya kraftverket med effekten
1 200 kW togs i drift den 12 oktober 1915 och omformarstationen några veckor senare, den
28 oktober. Enligt uppgift ska omformarstationen ha uppförts på elverkstomten.

Ovan till vänster: Grindberga
kraftstation byggdes 1914-15 för
Arboga Mekaniska Verkstad.
Till vänster: Interiör från Grindberga
kraftstation.
Foto Bengt Spade 1979
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I omformarstationen installerades en 220 kVA krafttransformator för nedtransformering från
5 000 volt till 525 volt. För själva omformningen av den trefasiga växelströmmen till likström
användes en motorgenerator. Vid den här tiden var det vanligt med en maskin som kallades
motorgenerator eller roterande omformare. Motorn som var av asynkron typ drevs av den
inkommande växelströmmen med spänningen 525 volt och var ihopkopplad med och drev i
sin tur en likströmsgenerator för 2x110 volt. Kraftstationens ställverk utökades till att omfatta
både växelström och likström. Ångmaskinerna behölls tills vidare som en reservanläggning.
Ingenjörsfirman Bergman & Co i Stockholm ritade den nya anläggningen och Nya Förenade
Elektriska Aktiebolaget Ludvika (förvärvat av Asea 1916) levererade utrustningen.

Förslagsskiss till omformarstationen med den
roterande omformaren.
Arboga kommuns arkiv

Samma höst pågick reparationer av vattenledningsröret vid bron vilket medförde att skiborden
vid dammen måste hållas nedfällda och turbinerna stod stilla. Istället kördes det ångdrivna
maskineriet och här eldades det med ved och koks.
Problematiken kring den låga fallhöjden vid stadens elektricitetsverk kvarstod, och 1916
pågick en diskussion bland stadens politiker om anläggningens framtid. Åsikterna gick isär,
vissa menade att det var lönlöst att försöka alstra kraft med de dåliga förutsättningarna som
dammens låga fallhöjd innebar, andra menade att elekticitetsverket ju trots allt fanns där och
att man naturligtvis skulle utnyttja den efter bästa förmåga. Vid denna tidpunkt hade
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fallhöjden minskat så mycket att turbinerna inte kunde alstra någon kraft alls, utan all
elförsörjning skedde från kraftverket i Grindberga. Staden ville därför undersöka möjligheten
att dämma något högre för att på så sätt öka fallhöjden. Frågan var om detta kunde göras utan
att verksamheten vid Grindberga påverkades negativt. Diskussioner som denna uppstod säkert
då och då under årens lopp bland de styrande i staden. Man tvingades hantera de svårigheter
som Arboga elektricitetsverk förde med sig.
Vid samma tid som omformarstationen uppfördes, 1915, ritade dåvarande stadsingenjören
Ture Hagelthorn ett förslag till en byggnad för elektricitetsverkets administration. Huset
uppfördes på en tomt bredvid kraftstationen och här inrättades kontor för personal och chef.
Även ingenjör Hagelthorn själv fick ett kontorsrum till sitt förfogande i byggnaden. På vinden
inreddes en lägenhet på tre rum och kök.
Bara några år senare måste kraftförsörjningen i Arboga utökas ännu mer. 1919 installerades
kompletterande utrustning i elektricitetsverket i syfte att kunna ta emot ytterligare kraft.
Krafttillskottet kom denna gång från en ny kraftstation vid Jäders Bruk en bit uppströms
Grindberga i Arbogaån. Bruket hade 1914 tagit i drift ett kraftverk med effekten 500 kW.

Två generationer kraftstationer vid Jäders Bruk, den som är närmast i bild är byggd 1914. Den ersattes 1943 av
den bortre stationen. Foto Bengt Spade 1979

Så småningom togs stadens elektricitetsverk ur drift men inga uppgifter om en exakt tidpunkt
för detta har hittats. Vid mitten av 1950-talet byggdes anläggningen om på ett sätt som tyder
på att det nu handlade om en annan verksamhet. Ombyggnaden innebar bland annat att
vindens bjälklag kapades och golvet sänktes. På så sätt kunde utrymmet på vinden utnyttjas på
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ett bättre sätt. All utrustning revs ut, med undantag för de svåråtkomliga turbinerna som fick
vara kvar.
Fortfarande fungerade dock anläggningen som ett elektricitetsverk med två
huvudverksamheter som dels var att distribuera elkraft till abonnenterna, dels att utföra
elinstallationer inom det egna distributionsområdet. Distributionsverksamheten gick under
namnet Elverket och installationsverksamheten kallades Elbyrån. 1970 såldes
distributionsverksamheten till VMK – Västra Mälardalens Kraft – med upptagningsområdet
Arboga, Köping och Kungsör. Arboga kommun fortsatte att driva Elbyrån fram till 1972 och
därefter drevs denna verksamhet i privat regi.
Idag används elektricitetsverkets lokaler till flera olika verksamheter. Här finns kommunens
parkförvaltning med kontor och personalutrymmen, Mälarenergi har ett elektriskt ställverk för
lokaldistribution, och dessutom finns Elbyrån fortfarande kvar men i något mindre
omfattning.

Arboga elektricitetsverk när det begav sig. Jämför gärna den ursprungliga anläggningen med dagens. På sidan
40 finns en nytagen bild av de östra fasaderna. En del fönster är idag igenmurade eller har fått ett annat
utseende. Notera också den ljusa kulören på utledningstornet som idag är svartmålat. Bild från Arboga museum
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Bilaga 1
Förslag till förändringar som kan förstärka anläggningens värde
Arboga elektricitetsverk uppfördes under slutet av 1890-talet och under årens lopp har
byggnaden förändrats på olika sätt. Anläggningen är väl synlig i Arboga stadskärna och har
ett högt kultur- och teknikhistoriskt värde som kan förstärkas genom följande förslag till
åtgärder.
På 1970-talet murades en del av anläggningens fönster igen. Vi föreslår att det tidigare
utseendet återställs genom att fönsteröppningarna tas upp igen och nytillverkade
fönsterbågar efter ursprunglig förlaga sätts in. Här kan man få ledning av äldre ritningar
och fotografier.
Vindsfönstren på byggnadens norra respektive östra fasad fick nytt utseende på 1970-talet.
För att få en samstämmighet i uttrycket kan fönsterbågarna som är av modernare snitt
bytas ut mot bågar som bättre passar ihop med de övriga äldre. Även här kan fotografier
och ritningar vara till hjälp.
Plåten på tak och utledningstorn är i behov av underhåll. Plåten bör undersökas för att se
om det finns skador. Flagad färg bör tas bort genom noggrann skrapning, stålborstning,
rensopning, tvättning och sköljning. Därefter bör plåten målas med rostskyddsgrundning i
form av linoljebaserad blymönja i två strykningar för att sedan täckmålas med
linoljebaserad färg alternativt fet alkydfärg. Arbetet bör utföras av en firma med
erfarenhet av kulturmiljövård. Länsmuseet kan kontaktas för rekommendationer.
Ett äldre fotografi visar att utledningstornet tidigare var målat i en ljus färg med svarta
kontrasterande hörn (se sidan 33). Vid underhåll av tornet kan detta utseende återskapas.
De små fönstren på utledningstornet bör ses över och eventuellt underhållas.
I samband med förändringarna som kommer att ske framöver med elektricitetsverket så
kommer vattenturbinerna sannolikt att tas bort. Vi föreslår att åtminstone en av turbinerna
tas om hand, konserveras, målas och ställs upp på lämplig plats helst i närheten av
elektricitetsverket. En skylt som berättar om turbinerna och om Arboga elektricitetsverk
kan sättas upp bredvid turbinen. Förslag till skylttext lämnas i bilaga 2.
De två dörrarna som finns på den västra fasaden mot Herrgårdsgatan bör bytas ut mot
dörrar som bättre passar byggnadens arkitektur. Även den dörr som sitter på södra fasaden
och idag används av Parkförvaltningen bör ersättas. Dörren har satts in på platsen för den
ursprungliga porten till maskinhallen.
Ståldetaljer som tillhör utrustningen vid dammen är målade med en ljusgrön kulör som
kan ersättas med en annan lämpligare kulör.
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Bilaga 2
Förslag till skylttext vid uppställd turbin
Vattenturbin vid Arboga elektricitetsverk
Arboga elektricitetsverk med tillhörande damm och gatubro uppfördes 1897-1899 för att
producera likström till stadens gatubelysning, näringsliv och privatbostäder. Anläggningen
projekterades och konstruerades av Ingenjörsbyrån Qvist & Gjers som var det sena 1800talets främsta svenska konstruktionsbyrå. Byrån var verksam i Arboga från 1875 och drygt 50
år framåt. Placeringen av dammen skedde i den tidigare roddleden i Arbogaån. Fallhöjden vid
vattenkraftverket var mycket låg, bara omkring en meter, och detta faktum blev verkets
akilleshäl.
AB Arboga Mekaniska Verkstad fick i uppdrag att tillverka två vattenturbiner till
anläggningen. På grund av den låga fallhöjden och det stora flödet i Arbogaån gjordes
turbinhjulen mycket stora, hela tre meter i diameter. Många år framöver var de störst i
Sverige. Turbinerna blev också extremt långsamgående med en rotation på 17 varv i minuten,
vilket påminner mer om hastigheten hos ett vattenhjul. Ett så lågt varvtal har aldrig, varken
förr eller senare, förekommit någon annanstans i landet. Turbinerna placerades i en
turbinsump under byggnaden. I maskinhuset fanns fyra generatorer som var sammankopplade
med och drevs av turbinerna. Generatorerna alstrade likström som leddes ut genom det
eleganta tornet på byggnadens tak, för att sedan distribueras ut via stadens ledningsnät. Ibland
var fallhöjden vid elektricitetsverket så låg att vattenkraften inte kunde utnyttjas och vid
sådana tillfällen fanns en reservkraftanläggning med ångpannor och ångmaskiner. Arboga
elektricitetsverk togs ur drift vid mitten av förra seklet.
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Bilaga 3
Arboga elektricitetsverk idag – fotodokumentation
Fotografierna i följande dokumentation är tagna av Bengt Spade (BS) och Lena Knutson Udd
(LKU) i maj 2011.

Det lilla elektricitetsverket som byggdes 1897-99 har en central placering i Arboga stadskärna och är väl synligt
från långt håll. Herrgårdsbron som sträcker sig över Arbogaån uppfördes samtidigt som elverket. Foto LKU 2011
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Vattenkraftstationen vilar på en massiv grund av kvaderhuggen sten. Trots det utsatta läget med vatten som har
forsat här i mer än hundra år är murverket fortfarande i gott skick. 1915-16 uppfördes den gula byggnaden och
här inrättades elektricitetsverkets kontor. Foto LKU 2011

I dammkroppen finns fem öppningar som har en bredd på 9 meter vardera. Dämningen styrs med hjälp av
klaffluckor – så kallade rörliga skibord – i fyra av öppningarna. I den femte öppningen närmast kraftstationen finns
turbinerna i sina sumpar. Med hjälp av ett kättingspel kan klaffluckorna vikas upp eller fällas ner. Notera de små
plattformarna med ett enkelt staket framför, härifrån kan maskineriet servas. Foto BS 2011
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Ovan: Dammen placerades i den tidigare
roddleden i Arbogaån och fick en längd på 51
meter mellan landfästena. Fallhöjden blev
endast omkring en meter. Foto BS 2011
Vänster: Den nya bron fick namnet
Herrgårdsbron och blev ett välkommet tillskott
i staden, både när det gällde brandsäkerhet
och kommunikation. Foto LKU 2011
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Elektricitetsverk sett från öster. Nedan till vänster: En ålderdomlig kabelgenomföring i gjutjärnsrör. Nedan till
höger: Murverket är av rött tegel i helstensmurar med kryssförband och strukna vulstfogar. En vanlig arkitektonisk
detalj vid tiden för uppförandet var så kallad rohbau, oputsade murverk. Notera telferbalken ovanför porten som
har använts för tunga lyft ut ur och in i byggnaden. Lyftanordningen kan ha tillkommit vid ett senare tillfälle.
Foto ovan och nedan till vänster BS, nedan till höger LKU, 2011
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Här i maskinhuset fanns generatorer, ångpannor och ångmaskiner. Likströmmen fördes ut via ledningar genom
det magnifika tornet på maskinhusets tak. Eftersom elektricitetsverken vid den här tiden ofta var ganska låga
byggnader försågs de med torn som kunde leda ut strömmen på behörig höjd. Fönster- och dörröppningar är
stickbågigt valvslagna och under takfoten finns en profilerad utkragning. Till och med den lilla ventilen har fått en
dekorativ utformning. Foto ovan och nedan till vänster LKU, nedan till höger BS, 2011
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Elektricitetsverket sett från söder och sydväst. Byggnadens tak är traditionella sadeltak som är täckta av falsad
skivplåt. Den ursprungliga porten som ledde in i maskinhallen har satts igen och på dess plats finns en nyare
mindre dörr. Herrgårdsgatan ligger alldeles intill verket. Foto ovan BS och nedan LKU, 2011
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Ovan: De elektriska
ledningarna fördes ut
genom hål i tornets väggar
till porslinsisolatorer som
sitter på galgar runt tornet.
Galgarna är monterade på
smidda konsoler. Tornet är
försett med två små fönster
och ett valmat plåtklätt tak
som är dekorerat med en
sirligt smidd takryttare.
Foto BS 2011
Vänster: Det bevarade
utledningstornet ger
anläggningen ett högt
kultur- och teknikhistoriskt
värde. Förutom den rent
estetiska aspekten av tornet
så har det också en
pedagogisk funktion genom
att, trots att ledningarna
sedan länge är borttagna,
ge en förståelse för hur
strömdistributionen
fungerade.
Foto LKU 2011
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Vattenturbinerna är till skillnad från all övrig maskinell utrustning fortfarande kvar i anläggningen. På bilderna här
kan de två mycket stora turbinerna anas, nedsänkta i sumparna under byggnaden. AB Arboga Mekaniska
Verkstad stod för tillverkningen. För att få tillräcklig effekt trots den låga fallhöjden fick turbinernas löphjul en
diameter på hela tre meter. Dessutom måste turbinerna kunna utnyttja ett stort vattenflöde. En vattenturbins effekt
är produkten av fallhöjden och flödet. Turbinernas varvtal blev extremt lågt, inte mer än 17 varv/minut.
Foto BS 2011
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Turbinsumparnas uppströmsväggar av trä finns
i motsats till nedströmsväggarna ännu kvar.
Turbinernas axelledningar gick vertikalt från
sumparna upp till en horisontellt lagrad
huvudaxel ovanför turbinerna. Ingenting av
detta finns kvar idag. Fotografierna är tagna
från den träplattform som är placerad över
turbinerna. Se även foto på sidan 24.
Foto LKU 2011
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Även dessa bilder är tagna från plattformen ovanför turbinerna som nås genom en lucka i byggnadens golv.
Murverket i byggnadens grund och i brons fästen är uppfört av kvaderhuggen sten med råkoppsyta och strukna
vulstfogar. Ovan till höger: En gjutjärnspelare med kryssformad sektion sitter under byggnaden på platsen där
turbinaxlarna gick upp. Pelaren är voutad vid mötet med balken vilket är ett sätt att breda ut belastningen.
Konstruktionen är sannolikt ursprunglig. Nedan: Med hänsyn till den fyrkantiga äldre muttern/bulthuvudet så kan
den här oljekladdiga bjälken också vara en del av den ursprungliga konstruktionen. Vid ett senare tillfälle har ett
betongdäck gjutits ovanpå bjälkarna. Foto ovan till vänster LKU, ovan till höger och nedan BS, 2011
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Idag används delar av elektricitetsverkets lokaler av parkförvaltningen. Här på nedre planet där det gamla
maskinrummet var beläget har en hel del ombyggnader skett under årens lopp. Trappan på nedre bilden leder
upp till vinden. Foto BS 2011
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Elektricitetsverkets vind blev rymligare vid en ombyggnad
på 1950-talet då golvet sänktes nära en meter. Anledningen
till detta var att man inte längre hade behov av den
ursprungliga maskinrumshöjden på det nedre planet, men
istället ville utnyttja vindsrummen bättre. I samband med
ombyggnaden förändrades takstolskonstruktionen och
hanbjälkarna sågades av. För att fixera dessa tillkom de
vertikala bräder som syns på bilden till vänster. Ovan:
Notera luckan i taket som leder upp till utledningstornet.
Foto BS 2011
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Här på vinden i den del av byggnaden som ligger ovanför turbinsumparna har ett konferensrum inrättats och
takfönster har tillkommit. Nedan: En ålderdomlig raritet som sannolikt kommer från 1889 års anläggning har
bevarats genom åren: en variabel motståndsbrygga för justering av spänningen. Notera den vackert formade
träramen som har sotats ner i högre överkant. Foto BS 2011
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Kontaktuppgifter
Bengt Spade
Liselund, Gödestad
432 91 Varberg

Lena Knutson Udd
Sättraby Stationsväg 15
760 31 Edsbro

0346-67 45 36
070-642 69 27
bengt.spade@telia.com

0175-631 32
073-726 88 51
lena.knutson-udd@telia.com

En loj stämning vilar över detta odaterade fotografi med söndagsklädda Arbogabor vid ån. I bakgrunden syns
Arboga elektricitetsverk med skorsten och utledningstorn. Bild från Arboga museum

Framsidesbilden visar Arboga elektricitetsverk idag med bro och damm sett från väster. Foto Bengt Spade 2011
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