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Att minnena från en besiktningsmans mångåriga verksamhet finns konkret be
varade tillhör ovanligheterna.

I Södertälje är detta en fascinerande verklighet, och på Torekällbergets mu
seum kan man beskåda det samlade resultatet av en mans arbete. I sitt dagliga 
arbete som elektrisk besiktningsman vid Elverket i Södertälje har Sigurd Edberg 
samlat vanlig elektrisk apparatur, elektriska tillbehör i hela serier, kuriösa de
taljer och ovanliga elektriska föremål, vilka tillsammans blivit elhistoria.

Det hela började med att Edberg plockade med sig några föremål som han 
fann betänkliga från olika besiktningsställen. Dessa visade han för sina arbets
kamrater och lade dem sedan i en skrubb på arbetsplatsen. Allteftersom åren 
gick, fick Edberg se många intressanta elektriska installationer och fantasifulla 
tekniska lösningar, och ibland kunde det röra sig om rent livsfarliga konstruk
tioner.

Att ta till vara och spara elektriska föremål som inte längre fick användas 
blev en vana hos Edberg, och snart var skrubben full. Arbetsledningen ansåg att 
hans samling var av pedagogiskt värde och upplät en källarlokal i en trans
formatorstation. Ryktet spred sig, och arbetskamraterna började hjälpa till med 
samlandet och även elektriska installationsfirmor hörde av sig angående saker 
de trodde Edberg kunde ha intresse av.

Vad Edberg fick se av elektriska installationer under åren skulle kunna få en 
lekman att undra över hur det elektriska systemet egentligen fungerar. De mest 
fantastiska kopplingar och konstruktioner har passerat revy. Förmodligen har 
hans kolleger runt om i landet fått se liknande saker, men vad som ställer Ed
berg i särklass, är att han av rent intresse plockat med sig alla dessa utdömda 
föremål till arbetsplatsen och sedan med museal känsla sparat dem med anteck
ningar.

Det som gav samlandet en ordentlig knuff framåt var spänningsomläggning- 
en från 220/127 V till 380/220 V vilken genomfördes under 1950-talet. Där
igenom blev en mängd äldre elektriskt material och apparater obrukbara. Sam
tidigt passade man på att kontrollera största delen av alla installationer.

Under åren spänningsomläggningen varade, växte Edbergs samling raskt. 
Han besiktigade och samlade, och i början av 1960-talet var källarlokalen för 
liten. Istället fick han tillgång till en stor utställningslokal i Broparkens trans
formatorstation.

Här kunde han ställa ut samlingen till andras beskådande. Ganska snart blev 
den populär, och Edberg fick göra många visningar för intresserade sällskap och 
föreningar. Stundom kunde det bli ganska många visningar per månad, men han 
ställde alltid upp om han kunde. Ryktet spred sig om den unika samlingen, och 
1969 väckte järnhandlaren Erik Bergman en motion i stadsfullmäktige i Söder
tälje om att den intressanta samlingen skulle få egna lokaler eller flytta till det 
kommunala museet på Torekällberget.

Som bekant mal det allmännas kvarnar långsamt, varför samlingen först i 
slutet av 1974 kom till Torekällbergets museum. Där har den fått en egen bygg-
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nad till sitt förfogande, och den 15 maj 1976 öppnades Elmuseet för allmän
heten.

För att göra samlingen mera lättöverskådlig har man delat upp den i olika 
grupper, vilka behandlar skilda användningsområden för elektrisk ström. Sam
tidigt har man kompletterat Edbergs material med fotografier, reklammaterial 
och olika miljöer, och samlingen har därvid fått ett större pedagogiskt värde. 
Som exempel kan nämnas att man i ett avsnitt behandlar ljusets historia medan 
man i ett annat behandlar glödlampans utveckling och i ett tredje dammsuga
rens olika stadier. Edbergs samling omfattar allt ifrån säkringar och strömbry
tare till avancerade elektriska apparater.

Edberg har i sin verksamhet mött åtskilliga exempel på den fascinerande 
konsten att stjäla ström.

En elektrisk besiktningsman har stor nytta av intuition och förmåga att se 
när förhållanden inte är normala. Vid ett tillfälle gjorde Edberg besiktning i en 
smidesverkstad och reagerade mot att arbetsbelysningen enbart bestod av två 
500 W glödlampor som var placerade i taket medan bänkbelysningarna sak
nade glödlampor. Ett sådant arrangemang i en mörk och sotig verkstadslokal 
verkade mystiskt, och Edberg blev misstänksam. Efter en stunds letande fann 
han orsaken till detta. Verkstadsägaren hade av en händelse kommit underfund 
med att en fas av den elektriska strömmen inte registrerades i mätaren, vilken 
var av en typ för lika belastade faser med endast två mätsystem. För att hålla 
nere kostnaderna anslöt följaktligen verkstadsägaren en ledning mellan den 
omätta fasen och ett värmeledningsrör. Denna ledning gick sedan upp till lam
porna i taket. Att han samtidigt utsatte sig själv och sina anställda för onödiga 
risker tänkte han förmodligen inte på inför utsikten att göra en kortsiktig be
sparing.

Att på olika sätt manipulera med elmätare har lockat människor ända se
dan sådana började installeras. Att på olika sätt försöka bromsa, den för som
liga, förargligt snabbt roterande skivan i elmätaren är en variant. Vid ett till
fälle fick Edberg tips från debiteringskontoret om att elförbrukningen på ett 
kafé var onormalt låg. När Edberg gjorde en oväntad besiktning avslöjades 
manipulationen. Det visade sig att abonnenten hade tagit bort mätarkåpan och 
placerat en spetsad tändsticka mellan metallskivan på spänningsspolens axel 
och bromsmagneten. Att avläsningspersonalen inte märkt något förklaras av att 
abonnenten tog bort tändstickan när avläsningsperioden närmade sig och satte 
dit den när avläsningsperioden var över. Genom uppmärksamheten hos debi- 
teringskontorets personal kunde denna privata besparingsåtgärd elimineras. En 
resolut variant på detta tema fann man av en tillfällighet hos en annan abon
nent. Anledningen var en avläsares anmälan att han ej kunde läsa av en mätare. 
När Edberg tog sig en titt på mätaren förstod han genast varför avläsaren inte 
kunnat fullgöra sitt uppdrag. Räkneverket var helt enkelt borttaget och låg på 
hatthyllan alldeles i närheten. Att räkneverket inte fanns på plats berodde på 
att abonnenten var bortrest vid avläsningstillfället och därför ej kunnat sätta dit 
detsamma vid detta viktiga tillfälle. Tidigare hade abonnenten varit mycket82
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noga med att passa avläsningstillfällena. En förarglig och dyrbar glömska.
Ett mindre begåvat men onekligen drastiskt försök att undvika onödiga el

räkningar hade vidtagits av en förbrukare. Vid besiktning framkom att per
sonen ifråga helt enkelt slängt bort räkneverket till elmätaren. Denna typ av 
manipulationer har förekommit i flera fall hos abonnenter i äldre hus där el
mätaren varit placerad inom lägenheten. För att råda bot för sådant oskick och 
för att underlätta avläsarens arbete har man numera placerat elmätarna cen
tralt i något källarutrymme även i äldre hus.

Något som aldrig upphört att förvåna Edberg är människors uppfinningsrike
dom. Ett knepigt sätt att undvika höga elräkningar praktiserades av en person 
som hade flera stora akvarier. Personen i fråga hade sin mätartavla placerad i 
tamburen. Mätartavlan var monterad med säkringselement och mätare samt 
överst på tavlan en kuhlodosa. På något vis hade abonnenten listat ut ett sätt 
att få gratis ström. Han hade helt enkelt stuckit in ena änden på en sladd i säk- 
ringselementet och den andra änden i kuhlodosan och således ordnat en förbi
koppling av elmätaren. Denna odebiterade elförbrukning för akvarierna kunde 
pågå en längre tid, för abonnenten hade ordnat det så listigt att när det ringde 
på dörren ryckte han bara bort sladden från mätartavlan. Vid ett tillfälle kom 
besiktningsmannen på besök och då råkade bara frun i huset vara hemma. 
Olyckligtvis glömde hon att slita bort sladden, och så gick det som det gick med 
åtal och böter som följd.

Ett fall av strömstöld beredde Edberg en del bekymmer. En abonnent, som 
fått sin elmätare avstängd p. g. a. utebliven betalning, praktiserade flera olika 
knep för att trots denna tekniska begränsning kunna använda elektrisk ström. 
Detta i sin tur föranledde elverket att flytta ut elmätaren till ett allmänt ut
rymme utanför lägenheten. Trots dessa åtgärder rapporterade grannarna att så
väl belysning som radio fungerade hos den drabbade abonnenten. Edberg gjorde 
flera kontroller utan resultat. När han kom till lägenheten kunde han bara 
konstatera att strömmen var bruten enligt alla konstens regler. Likväl fick el
verket fortlöpande rapporter från grannarna att strömtillförseln tycktes fungera 
när Edberg inte var i närheten. En kväll fick emellertid mysteriet sin upplös
ning. Edberg kom på besök när familjefadern inte var hemma utan hans fru 
öppnade dörren. Till sin förvåning fann Edberg att det elektriska ljuset funge
rade och efter grundlig undersökning kunde han konstatera hur abonnenten burit 
sig åt. I ett trångt utrymme ovanför skafferiet hade tjuvförbrukaren träffat på 
en ledning till en annan lägenhet och där gjort ett s. k. påstick på en blygummi- 
ledning. Edberg kunde inte låta bli att beundra hans skicklighet att klara av en 
sådan operation i det trånga utrymmet. Från stigarledningen hade han kopplat 
en s. k. sprängtråd, 0,5 mm2 area, och lät den passera genom en dörr till skaf
feriet. Därifrån gick ledningen genom en tunn vägg ut i köket där den anslöts 
i vägguttaget vid spisen. När det ringde på dörrklockan öppnade han skafferi
dörren varvid sladdarna följde med ut och strömmen bröts. Inga spår av några 
sladdar eller någon strömtillförsel kunde upptäckas. Det var fruns glömska som 
avslöjade denna sinnrika manipulation.

Det var inte alla gånger som Edberg var lika framgångsrik som ovan berät 83
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tats, utan vid några tillfällen kunde han dra det kortaste strået. En abonnent 
hade varit mer än vanligt besvärlig. Trots strömavstängning och flyttning av el
mätaren hade förbrukaren tillgång till ström. Uppfinningsrikedomen var det 
inget fel på, utan ibland tog han ström från trappbelysningen och ibland från 
någon stigarledning han kom åt. Edberg försökte på alla sätt stoppa detta okon
trollerade strömuttag då detta ständiga gäckande kunde få en demoraliserande 
verkan på omgivningen. En kväll ringde en granne Edberg och talade om att nu 
var tydligen strömförsörjningen åter ordnad, för radion hördes i hela huset och 
belysningen var på i alla rummen.

Vid det här laget hade Edberg förlorat tålamodet och tog med sig en polis 
för att statuera exempel. När de två ringde på hos abonnenten öppnade denne 
och yttrade med ett leende något om storfrämmande på kvällskvisten. Edberg 
replikerade att detta väl knappast var så underligt då såväl radio som belys
ning tycktes fungera utmärkt trots avstängd elmätare. Abonnenten såg först 
något frågande ut men svarade sedan oskuldsfullt att han inte visste att det var 
förbjudet för honom att ha gasollampor och batteriradio. En s. k. tablå.

Av ovanstående exempel kan man lätt förstå att Edbergs verksamhet varit 
omväxlande och intressant även om den polisiära aspekten stundom varit mindre 
trevlig. För den som haft förmånen att höra honom berätta om de olika före
målen med deras skiftande historia, står det klart att Edberg utfört en kultur
gärning genom att rädda detta material till eftervärlden.

Genom den påkostade exponering som Edbergs samling fått på Torekäll
bergets museum är den f. n. en av de förnämsta museala samlingar av elmaterial 
med dess utvecklings- och teknikhistoria vi har i landet.
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Här har vi alla de sorter av elektriska glödlampor på översta hyllan, ett sortiment av 
strykjärn på mellanhyllan och galvaniska element, isolatorer och strömbrytare på 
diversehyllan underst.
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Olika typer av rundradiomottagare som speglar utvecklingen från 1920-talet och 
framåt.



I denna hylla med elektriska föremål ser vi bl a på översta hyllan kaffekokare och 
blädderställ, på hyllan under en elektrisk vulkaniseringsapparat för cykeldäck och en 
hobbymotor avsedd som barnleksak (för starkström!) och på understa hyllan med blå 
kanten en Eskaloplampa för medicinskt bruk tillverkad på 1930-talet.



Bland Sigurd Edbergs hopsparade föremål kan man finna de mest varierande elektriska 
föremål som t ex en diatermiapparat (på golvet) sladdar av olika typer, en Aronmätare 
från 1890-talet (överst t h) och ett astronomiskt kopplingsur för gatubelysning (under 
Aronmåtaren).


