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I. Lavalturbinen och städernas elverk

När ingenjörsfirman Zander & Ingeström den 1 februari 1898 

började sin verksamhet, som till huvudsyfte hade försäljningen av 
Aktiebolaget de Lavals Ångturbins då för tiden förnämsta produkt, 
Lavalturbinen, var denna en fullt utexperimenterad maskin och före
mål för en standardiserad tillverkning. Maskineffekten hade visser
ligen ej hunnit längre än till 150 hk, men större maskiner kom snart 
därefter i marknaden, 225 och 300 hk turbinerna 1901 och 500 hk 
maskinen omkring 1907. Med den sistnämnda hade den enhjuliga 
Lavalturbinen nått en gräns, som den ej skulle komma att överskrida. 
Av tillverkningen hade, om man räknar den sammanlagda effekten 
av intill 1898 levererade maskiner, huvudparten gått till elverken. 
Härutinnan inträdde visserligen under de närmaste åren en ändring, 
men när det gäller att skildra ångturbinens roll i kraftförsörjningen 
under det nya seklets första decennium är det dock lämpligt att hålla 
sig till elverken, dels emedan åsikterna om de olika drivmotorernas 
företräden här bröt sig skarpare mot varandra än kanske annorstädes, 
dels och framförallt emedan källmaterialet är rikligare. Kommunerna 
förfogade vid denna tid sällan över tillräcklig teknisk sakkunskap 
utan anförtrodde vanligen utredningsarbetet åt tillkallade konsul
terande ingenjörer, vilkas utlåtanden och förslag utförligt återgavs 
i pressen. Tidningarna gav därjämte gärna plats åt insändare från 
allmänheten, och man får på det sättet en långt fylligare bild av 
problemställningen och av motiven till en viss åtgärd än vad som är 
möjligt att ernå ifråga om maskinanskaffningen till industrien.

Man har betecknat 1900-talets första årtionde som tiden för elektri
citetens genombrott i de svenska städerna och detta på goda grunder, 
eftersom icke mindre än ett 40-tal elverk tillkom under denna tid. 
Men man får ej förleda sig att tro, att detta var resultatet av en 
strävan att ordna samhällenas kraftförsörjning i stort; ändamålet 
var mycket blygsammare, ty de första elverkens uppgift var ofta 
nog endast att sörja för ytterbelysningen. Inte heller får man draga 
den slutsatsen av den raska utvecklingen, att elektriciteten ens på 
detta begränsade område stod utan konkurrens, tvärtom var denna 
särdeles livlig. Utom lysgasen, som givetvis hade sina förespråkare, 
fanns för gatubelysningen att tillgå fotogenglödljus — luxlampan34
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fördes i marknaden av det 1901 bildade AB Lux — men framförallt 
acetylengasen. Denna hade vid sekelskiftet fått rätt stor användning 
för belysning av hotell, butiker och liknande lokaler men även i 
bostadshus, och det påstods exempelvis i Ängelholm 1900, att privata 
acetylenanläggningar fanns snart sagt i var eller varannan gård, 
vilket nog var en betydlig överdrift. Acetylengasverk för ytter
belysningen anlades de första åren av 1900-talet i flera samhällen 
och var i allmänhet i drift ända tills samhällena elektrifierades, i 
Enköping sålunda ända till slutet av 1915. Vid valet av belysnings- 
system var det väl oftast de ekonomiska faktorerna, som fällde ut
slaget, men även andra argument anfördes. För acetylengasen ansågs 
tala, att den gav ett vackrare och stadigare ljus än elektriciteten, 
vilket nog hade sin riktighet, så länge de flämtande båglamporna 
användes. Det elektriska ljusets större bekvämlighet fällde dock så 
småningom utslaget, och sedan metalltrådslampan omkring år 1907 
lämnat experimentstadiet och stod att erhålla även för högre spän
ningar och större ljusstyrka var elektricitetens ställning obestridd.

De första elektricitetsverken i Sverige var med få undantag privata 
företag, och ohågan hos kommunerna att taga detta slags verk
samhet om hand var länge påfallande. Att en stad med hårt anlitade 
finanser tvekade inför ett så ”vidlyftigt och dyrbart experiment” 
som anläggandet av ett elverk och hellre överlät den förmodade 
risken på ett enskilt företag må vara förklarligt. Men man var inte 
heller alla gånger så säker på att denna nya form av kommunal 
verksamhet var medgiven av lagstiftningen. Frågeställningen kan 
förefalla kuriös, men den är i själva verket rätt betecknande för den 
syn på elektricitetens roll inom samhället som man hyste ännu vid 
tiden omkring sekelskiftet. Saken var nämligen den, att gällande lag 
om kommunal självstyrelse gav kommunerna rätt att besluta i gemen
samma hushålls- och ordningsangelägenheter, och frågan var nu, om 
distribution av elektrisk energi kunde anses som en sådan angelägen
het. Så länge det enbart gällde ytterbelysningen var allt gott och väl, 
men när det blev fråga om att tillhandahålla ström för innerbelysning 
blev man på sina håll betänksam. En episod, som belyser uppfatt
ningen, kan anföras från Visby 1901. En kommitté hade föreslagit, 
att ett elverk skulle anläggas av staden i enlighet med ett från Zander 
& Ingeström infordrat förslag och detta blev även stadsfullmäktiges 
beslut. Beslutet blev emellertid överklagat, bland annat på den grund,

Kommunal eller 
enskild drift
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Falu Elektriska Belysnings AB tycks ha varit det första elverk som försågs med Laval- 
turhiner. Det var två maskiner om 50 hk med dubbla kuggväxlar och induktorer, ett 
utförande som ansågs synnerligen lämpligt för anläggningar med ”treledarenät”.

att elverket skulle tillhandahålla ström ej blott för ytterbelysningen 
utan även för inre belysning. Detta skulle självfallet medföra en ökad 
kostnad. I ett samhälle av Visbys karaktär var det emellertid, enligt 
de klagandes åsikt, blott ett fåtal av de mera förmögna invånarna, 
som skulle kunna använda elektriciteten för belysning av sina bostäder, 
de sämre lottade skulle fortfarande vara hänvisade till billigare belys- 
ningsmedel. Som de dock måste deltaga i den ökade kostnaden, måste 
beslutet enligt de klagande anses vila på orättvis grund. Det blev också 
av länsstyrelsen upphävt, om än med delvis annan motivering.

Var man nu på sina håll en smula betänksam inför den ekonomiska 
risk, som samhället skulle ikläda sig som företagare, så var man ej 
heller alla gånger så trakterad av utsikten att den eventuella vinsten 
skulle gå i enskildas fickor. Inte alltid gav man dock sitt hjärtas 
mening ett så oförblommerat uttryck som den insändare i Boråsposten, 
vilken allvarligt varnade för att anförtro uppförandet av ett elverk 
åt ”ett bolag, som tjänar sig rikt och sedan i sinom tid pressar anlägg-
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ningen på staden för grova pengar”. Men å andra sidan var tanken, 
att samhället självt skulle bedriva affärer så ny och erfarenheterna 
av en sådan verksamhet så obetydliga, att man väl kan förstå, att 
även många för sitt samhälles bästa varmt intresserade kände sig en 
smula tvehågsna. Allmänheten å sin sida var emellertid otålig, och 
dröjde ”belysningskommitterade” för länge med redovisningen för 
sitt kinkiga och grannlaga uppdrag, kunde det hända, att de i tidningen 
fick en vänlig anmodan att ”gaska upp sig och åtminstone ge ett 
livstecken ifrån sig, innan alla dess ledamöter äro döda”. Man väntar 
sig nästan att få se vankelmodets personifikation Hamlet uppträda 
på scenen, och det gör han också. Så här lät det i Östergötlands Dag
blad den 12 november 1900:

”Här i Norrköping funderas det alltjämt på elektricitet. Grundligt! 
Djupsinnigt! Genomgående! Utredande! Kombinerande! Teoretise- 
rande! Men därutöver kommer man ej till dato.

Så går beslutsamhetens friska hy 
i eftertankens kranka blekhet över 
och företag av märg och eftertryck 
vid denna tanke slinta ur sin bana 
och mista namnet handling o. s. v.”
Så småningom kom man emellertid underfund med, att elverken 

kunde bli en god affär för kommunerna. När man i Lund 1905 över
vägde att bygga ett elverk i kommunal regi, kunde Elektriska Pröv- 
ningsanstalten i sitt utlåtande över förslaget påvisa, att de elverk som 
då fanns redan efter några års verksamhet lämnat en avkastning 
av 5 procent. Man fick också ganska snart klart för sig, att verken 
även kunde lämna ström till drivkraft för hantverk och industri och 
sålunda draga företag och skattebetalare till samhället. Inför sådana 
utsikter förstummades snart de tveksammas invändningar och den 
forna obeslutsamheten avlöstes av en ganska rosig företagsamhet. På 
hösten 1905 kunde J. Sigfrid Edström i ett föredrag inför Kommunal
tekniska Föreningen peka på, att elverk då fanns i 67 svenska sam
hällen. Från samma tid blev det regel, att nya verk byggdes av 
kommunerna själva och att dessa i stor utsträckning övertog tidigare 
enskilt bedrivna verk. Redan 1902 hade lagen om elektriska anlägg
ningar överlåtit frågan om elektriska ledningars framdragande över 
offentliga platser åt vederbörande samhälles eget avgörande, och en 
anläggning för distribution av elektrisk energi i större omfattning var 
därefter ej möjlig utan kommunens medgivande. 37
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Konkurrensen
mellan
värmemotorerna

Leverantör till Falu elverk var G. de Lavals ångturbinfabrik och leveransen utfördes 
1892. Till den hörde även en instrumenttavla med påskriften ”Akta fickuren vid när
mandet till maskinerna”. Av föregående bild ser man lätt, att maskinerna bör ha haft 
ett präktigt läckfält, och att varningen alltså var befogad.

Sedan linjerna sålunda klarnat återstod dock en fråga som tålde 
att diskuteras, nämligen den som var föremålet för Edströms ovan
nämnda föredrag: ”Vilken är den billigaste drivkraften för ett 
kommunalt elektricitetsverk?” Det var en fråga, som på ett fåtal år 
blivit högst avsevärt komplicerad. När de första svenska elverken 
anlades vid mitten av 1880-talet och sedermera långt in på 1890-talet 
var kolvångmaskinen den självskrivna drivmotorn, såvida ej ett 
passande vattenfall fanns i själva samhället eller åtminstone i dess 
omedelbara närhet, vilket dock icke så ofta var fallet. Ångturbinen 
blev snart en farlig konkurrent till sin äldre medtävlare tack vare sitt 
ringa utrymmesbehov, sin låga ångförbrukning vid lägre belastning 
men framförallt till följd av sin utmärkta hastighetsreglering, som 
gav ett långt jämnare och bättre ljus än ångmaskinen var i stånd till. 
Mot slutet av 1890-talet hade emellertid den elektriska kraftöver- 
föringstekniken kommit så långt, att även kraftkällor på längre av
stånd från konsumtionsorten kunde utnyttjas med fördel, och allt 
flera städer skyndade nu att försäkra sig om och utbygga lämpliga38



Lavalturbinen i historiskt perspektiv

vattenfall. Man kan dock knappast säga, att detta minskade efter
frågan på ångmotorer, ty förutom att det fanns platser dit vattenkraft 
på teknikens dåvarande ståndpunkt knappast kunde överföras, hade 
konsumenternas anspråk på elverkens tjänster stigit, och man ville ej 
längre finna sig i att bliva ställd utan ström vid vattenbrist eller annat 
hinder. Ångan blev sålunda ett komplement till vattenkraften. I 
Härnösand klagade man det torra året 1901 över att nödgas ”vandra 
i mörko lande” och krävde anskaffandet av en ångreserv, vilket 
kanske var anledningen till att Zander & Ingeström följande år fick 
leverera en 50 hk ångturbin dit. Brist på lämplig vattenkraft låg väl 
däremot bakom leveranserna av två 10 hk ångturbindynamos år 1900 
till Oskarshamns Elektricitetsverk, av två 50 hk ångturbiner till Sala 
1902 och av en 30 hk ångturbin till Skara 1906.

En ny konkurrent fick den traditionella kolvångmaskinen och 
ångturbinen även omkring sekelskiftet i Bröderna Hults roterande 
ångmaskin, som tilldragit sig en viss uppmärksamhet på utställningen 
i Stockholm 1897. Erfarenheten lärde emellertid snart, att den rote
rande ångmaskinen led av allvarliga fel, stort slitage och stora läck- 
förluster och den försvann snart ur marknaden. Sedan Zander & 
Ingeström 1904 ersatt ett par roterande ångmaskiner i Hedemora 
elektricitetsverk med två 50 hk Lavalturbiner, hörde man ej mycket 
talas om den roterande ångmaskinen. Så mycket allvarligare blev 
konkurrensen med de förbränningsmotorer, som strax efter sekel
skiftet på en gång tog upp kampen med ångan. Äldst av dessa var 
lysgasmotorn, som redan på nittiotalet fått en viss användning bl. a. 
vid vattenledningsverken. När energibehovet var litet och ett gasverk 
med tillräcklig kapacitet var för handen kunde lysgasmotorn erbjuda 
en billig lösning av kraftproblemet, men för elverksdrift torde den 
blott en gång ha tagits till hjälp, nämligen år 1902 i Kristianstad, vars 
stadsingenjör Alarik Lagergréen ivrigt arbetade för dess användande. 
Ej heller tändkulemotorn, sedan 1893 tillverkad av Bolinders efter 
John Weylands konstruktioner och från 1900 av J. V. Svensson under 
namnet Avancemotor, kom någon större oro åstad, när det gällde 
elektricitetsverken, därtill var dess bränsleekonomi för dålig och dess 
regleringsorgan ännu för outvecklade. Suggasmotorn däremot, som 
1902 introducerades på den svenska marknaden av Ingeniörsfirma 
Fritz Egnell efter att ha fått stor användning vid tyska elverk, blev 
en allvarligare konkurrent, framförallt tack vare sin förmåga att 
kunna utnyttja mindrevärdigt bränsle. Försök gjordes vid ett par 39
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tillfällen att tillverka denna motor i Sverige men utan framgång. Den 
farligaste konkurrenten till ångan blev i stället dieselmotorn. Den 
hade väckt en ofantlig uppmärksamhet på en utställning i Miinchen 
1897, och följande år började den tillverkas i Sverige av det på 
Marcus Wallenbergs initiativ grundade AB Diesels Motorer. Så länge 
motorn ännu tillverkades enligt de tyska ritningarna var den tung 
och dyrbar och dess bränsleekonomi ej särdeles gynnsam, men sedan 
Jonas Hesselman fått sin tvärstyckslösa motor färdig och med det 
skålformiga förbränningsrummet lyckats nedbringa oljeåtgången 
skärptes konkurrensen väsentligt. Effekten var dock till en början 
begränsad och de första motorerna enligt Hesselmans konstruktion, 
vilka levererades till Ronneby vatten- och elektricitetsverk år 1902, 
var sålunda blott på 50 hk. De lämnade för övrigt drivkraft till det 
samtidigt installerade pumpmaskineriet. Lysfotogenen var till en 
början det enda dieselmotorbränsle, som stod att få, och konkurrensen 
var därför trots allt ej så farlig, men 1903 kom den billiga texasoljan 
i marknaden och priset sjönk från 11 å 12 öre till 5 öre per kg. Strax 
därefter blev oljedistributionen inom landet ordnad på ett rationellare 
sätt och nya och starkare motortyper såg dagen. Därmed var striden 
ånga—diesel i full gång.

Edströms 
utredning om den 
billigaste 
drivkraften

40

Ännu 1905 var samtliga i det föregående nämnda motorer i ivrig 
kamp med varandra, och de siffror Edström anförde i sitt föredrag 
för att belysa deras inbördes ställning mottogs säkerligen med stort 
intresse. Föremål för undersökningen var en central med två enheter 
å 120 hk och en årsproduktion av 220 000 hk-timmar, vilket av 
Edström angavs tämligen väl motsvara gängse förhållanden. Kostna
den per hk-timme uträknades av Edström bli för kolvångmaskinen 
7,76 öre, för suggasmotorn 6,52 öre, för lysgasmotorn 8,28 öre och 
för dieselmotorn slutligen 6,27 öre, vari ränta och amortering å bygg
naderna ingick men däremot inte kostnaderna för generatorer och 
elektrisk utrustning. Någon siffra för ångturbinen anfördes inte, utan 
Edström nöjde sig med att omtala att den hade en något högre 
bränsleförbrukning än kompoundångmaskinen men ställde sig något 
billigare än denna i anskaffning. Resultatet angavs därför av Edström 
bliva ungefär lika för dessa båda slags drivmotorer. Fullt rättvist var 
omdömet måhända ej mot ångturbinen, ty ångförbrukningen för 
kolvångmaskinen uppgavs av Edström till 8 kg per hk och timme 
vid icke uppgivet ångtryck, en siffra, som av Lavalångturbinen under-
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I Tekniska Museets samlingar finns ovanstående bild av ett litet elverk från tidigt 1890-tal. 
Det av tegel murade fundamentet, ledningsdragningen och den krusidulliga instrument
tavlan är typiska för tiden.

skreds redan vid ett så måttligt admissionstryck som 8 atö. Ännu 
gynnsammare hade jämförelsen utfallit för ångturbinen om även den 
elektriska utrustningen medtagits i kalkylen, ty den erforderliga gene
ratorn blev för ångturbinen med sin 4—6 gånger större omlopps
hastighet avsevärt billigare än för de andra motorerna. Hade jäm
förelsen även utsträckts till lägre belastningar, skulle ångturbinen ha 
inhöstat ytterligare några poäng. Dessa omständigheter framhölls även 
av Edström som också påpekade, att skillnaden mellan de olika 
motorerna ej var större än att en ringa prisfluktuation kunde för
skjuta resultatet till förmån för den ena eller den andra motorn.

Kontentan av den Edströmska undersökningen var emellertid, att 
ångturbinanläggningen var ojämförligt billigast i anskaffning, medan 
dieselmotorn stod i särklass ifråga om bränslekostnad. Som de fasta 
omkostnaderna i hög grad beror på anläggningssumman och de rörliga 
kostnaderna på utgifterna för bränslet blev valet av drivmotor i

En typisk 
utredning

41



Lavalturbinen i historiskt perspektiv

själva verket beroende av utnyttjningstiden och av medelbelastningen. 
Om ingen av dessa faktorer visste man vid denna tid särdeles mycket. 
Någon driftstatistik från elverken fanns ännu ej att tillgå, utan man 
fick försöka hjälpa sig fram med erfarenheter från motsvarande tyska 
anläggningar. Saken komplicerades ännu mer genom de större möjlig
heter till försörjning med vattenkraft som den framåtgående kraft- 
överföringstekniken snart ställde i utsikt. För den stora allmänhet 
som gärna fäster avseende vid slagord var talet om ”de vita kolen” 
bestickande, och det blev snart ett axiom, att vattenkraften var 
billigast ”även om man fick stenkol gratis”. Uttalandet hade i något 
sammanhang fällts av överingenjören vid Stockholms elektricitetsverk 
August Decker, och det fick tack vare sin upphovsmans auktoritet 
kanske en djupare innebörd än vad han troligen avsett. I alla händelser 
fick installerandet av värmemotorer i mångas ögon karaktären av ett 
interregnum, om vars varaktighet man dock oftast svävade i ovisshet. 
Problemställningen vid denna tid belyses förträffligt av ett utlåtande 
om ett planerat elektricitetsverk i Karlskrona, som Elektriska Pröv- 
ningsanstalten avgav 1905. Det anföres därför här i utdrag efter ett 
referat i ortspressen.

Anbud på maskineriet hade inkommit från inte mindre än 12 
firmor, av vilka sex erbjöd kolvångmaskiner och fyra suggasanlägg- 
ningar, under det anbud å ångturbiner inkommit från Zander & 
Ingeström och å dieselmotorer från AB Diesels Motorer. Elektriska 
Prövningsanstalten fann att fyra av dessa kunde komma under om
prövning och uppgjorde följande jämförelse mellan dem:

Kolvångmaskiner
Ängturbiner
Suggasmaskineri
Dieselmotorer

Anläggningskostnad Driftkostnad 

106 220:— 21 600:—
94 710:— 20 900:—

119 260:— 19 700:—
122 230:— 18 700:—

Av dessa maskiner borde enligt Prövningsanstalten ångturbiner och 
dieselmotorer närmast komma ifråga. Båda slagen motorer var fullt 
beprövade och pålitliga maskiner, och vilketdera slaget man än valde, 
kunde man påräkna ett driftsäkert och ekonomiskt arbetande elektri
citetsverk. I fortsättningen framhöll Prövningsanstalten:

Vid avgörandet bör utan tvivel hänsyn tagas till den i våra dagar allt mer 
utvecklade kraftöverföringstekniken; en blick på kartan lär, att i den Karlskrona 
omgivande trakten på ett avstånd av mindre än 10 mil en mångfald vattenfall42
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måste finnas fullt tillräckliga att behärska kraftbehovet i staden för en lång tid 
framåt. I själva verket har under de sista åren en verklig tävlan mellan vårt 
lands städer, speciellt de vid kusterna, uppstått att tillförsäkra sig kraft från 
större vattenfall. Sålunda kan exempelvis nämnas, att Stockholms stad lär hava 
preliminärt inköpt ett vattenfall i Dalälven på ca 18 mils avstånd i avsikt att 
bygga en elektrisk överföring. Umeå, Sundsvall, Söderhamn, Oskarshamn, Fal
kenberg, Örebro, Vadstena m. fl. hava redan genom kraftledningar tillgång till 
större kraftbelopp, överförda på elektrisk väg, som användas icke blott till 
belysning utan framför allt till drivkraft för industrien. Karlstad, Norrköping, 
Uppsala och många flera stå i begrepp att tillförsäkra sig kraft speciellt i ändamål 
att lyfta den befintliga industrien och draga till sig ny sådan. Givet är ju också, 
att de större industrierna, som förr slagit sig ned vid befintliga vattenfall inne 
i landet, numera, sedan kraft kan överföras långa sträckor på ekonomiskt sätt, 
söka sig till goda hamnar med lätta järnvägskommunikationer och tillgång till 
billig kraft.

Det torde därför få anses vara en alldeles naturlig sak, att Karlskrona inom 
en ganska snar framtid kommer att hava tillgång till billig elektrisk kraft från 
vattenfall och att elektricitetsverket bör ordnas så, att det kan tillgodogöra sig 
sådan kraft för driften. Emellertid är en lång kraftledning tyvärr aldrig så 
pålitlig, att man kan räkna med en alldeles ostörd drift hela året, varför belys- 
ningsverket i en stad av Karlskronas storlek måste vara utrustat med reserv
maskiner.

På ett sådant reservmaskineri måste givetvis den fordran uppställas, att det 
ganska hastigt kan sättas i gång vid fel å kraftledningen. Alldeles ögonblickligt 
behöver det naturligtvis icke ske, då ju i ackumulatorbatteriet alltid reserv finnes 
för en kortare tid. Vidare bör ett reservmaskineri draga så små kostnader som 
möjligt för ränta och avskrivning etc. Bränsleförbrukningen spelar för ett reserv
maskineri en underordnad roll, då ju drifttiden sannolikt inskränker sig till några 
få timmar per år.

Som ett resultat av anbudsgranskningen framhålles: att det av A.B. Diesels 
Motorer avgivna anbudet för en stationär anläggning, som allt framgent komme 
att drivas på samma sätt, trots de dryga anläggningskostnaderna, bleve den för
delaktigaste lösningen på grund av de låga driftkostnaderna, men då Karlskrona 
stad med stor sannolikhet inom få år kommer att behöva billig kraft i större 
skala och då tillgång till sådan utan tvivel kan beredas och kommer att beredas 
genom elektrisk överföring från vattenfall på några mils avstånd, bör elektrici
tetsverket nu ordnas så, att det dels arbetar ekonomiskt intill dess en kraftöver
föring kommer till stånd och dels därefter utgör en god och billig reservkraft för 
det elektriska belysningsnätet. Den lösning, som bäst motsvarar dessa anspråk, 
är det av Zander & Ingeström avgivna anbudet å ångturbinmaskineri, emedan 
elektricitetsverkets anläggningskostnad därigenom skulle bliva ca 25.000 kr. lägre 
än med dieselmaskineri, under det att de årliga driftkostnaderna under de första 
tre åren bleve sammanlagt endast ettusen kronor högre.

Intressant är att se, att Prövningsanstalten framhöll möjligheterna 
att minska bränslekostnaden för ångturbinmaskineriet genom att 43
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Saltsjöbadens elverk, byggt 1895 av ”de Lavals Elektriska Blockbelysning”, som ägde 
flera sådana små elverk på olika håll även i Stockholm. Stationen var försedd med två 
ångturbiner om 50 hk och en om 10 hk. Den senare var något skrytaktigt ställd på ett 
bord för att visa att här vibreras det inte.

använda en del av avloppsångan för beredning av varmvatten till 
varmbadhuset. Detta skulle ske i en särskild avdelning av anlägg
ningens ytkondensor. Vidare kunde framdeles, då anläggningen skulle 
stå som reserv för en blivande kraftöverföring, en av elektricitets
verkets ångpannor eldas för badhusets behov och på detta sätt ett 
nästan lika snabbt igångsatt reservmaskineri erhållas som med en 
dieselanläggning. I de jämförande kalkylerna torde dessa möjligheter 
dock icke ha tagits i betraktande.

Ångturbin versus 
dieselmotor

44

Utgången av konkurrensen i Karlskrona blev emellertid icke den av 
Prövningsanstalten förordade, utan stadens myndigheter bestämde 
sig för dieselmotorer, överhuvudtaget blev resultatet av en anbuds- 
tävlan denna tid mer än vanligt chansartad, ty ingen kunde ju veta, 
vilken av de många faktorer som påverkade utgången skulle komma 
att tillmätas det största avseendet. Så pass viktiga omständigheter 
som utnyttjningstid och medelbelastning kunde inte bli föremål för 
annat än gissningar, och jämspeltheten mellan de olika slagen värme
motorer gav rika tillfällen till subjektiva omdömen, kanske inte alla 
gånger så välgrundade. Suggasverkens motståndare var ej sena att
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påpeka de stora underhållskostnaderna för dessa och den höga bränsle
förbrukningen vid låg belastning. Dieselmotorns antagonister gjorde 
ett stort nummer av de fluktuerande oljepriserna som gjorde en 
bedömning på lång sikt vansklig och visade sig för övrigt mycket 
pessimistiska ifråga om varaktigheten av jordens oljetillgångar. Det 
vore ej mer än mänskligt om även lokalpatriotismen en och annan 
gång fick komma till tals; möjligen var detta fallet då Jönköping år 
1907 valde kolvångmaskiner, ty dessa levererades av Sandwalls verk
stad i hemstaden.

Man får nog den uppfattningen, att dieselmotorn i de flesta fall 
tog hem spelet, men ångturbinen blev för den skull ej lottlös. De 
största anläggningarna med ångturbiner var elektricitetsverken i 
Växjö, Sundsvall och Falkenberg. Anläggningen i Växjö som utfördes 
1909 bestod av två ångturbiner om 225 hk med direktkopplade gene
ratorer för 2 X 220 volt likström. De ersatte en äldre anläggning med 
kolvångmaskiner. Till Sundsvall levererades år 1908 genom ASEA 
en ångturbin å 300 hk med likströmsgenerator och 1910 en ångturbin 
å 275 hk avsedd för spårvägsdrift. Anläggningen i Falkenberg slut
ligen var avsedd som reserv för stadens egen vattenkraftstation. Den 
bestod av en Lavalångturbin å 500 hk med trefasgenerator och upp
ställdes i vattenkraftstationen. Den utfördes 1912.

Konkurrensen mellan ångturbin och dieselmotor ledde naturligtvis 
till att tillverkarna var på sitt håll sökte förstärka sina svaga punkter. 
För ångturbinen gällde det att minska bränslekostnaden. Det skedde 
genom användandet av högre ångtryck och överhettning samt in
förandet av economisers och mekaniska eldningsapparater. Som 
anläggningskostnaden härigenom steg var det tacknämligt att kostna
den för generatorn kunde minskas genom att turbinen omkonstruera
des från dubbel till enkel kuggväxel. I stället för den äldre speciella 
generatortypen med två axlar kunde från omkring 1915 normala 
generatorer användas vilket blev av betydelse, särskilt sedan växel
strömmen kommit till allmännare användning. Vid likström var 
ändringen av mindre betydelse, eftersom dubbelgeneratorn erbjöd 
vissa fördelar vid det vanligen använda treledarsystemet. För diesel
motorns vidkommande var det angeläget att sänka anläggningskost
naden, vilket ledde till konstruktionen av en lättare motortyp, den 
s. k. reservtypen. Den första motorn av detta slag levererades 1910 
till Linköpings elektricitetsverk. Den var å 500 hk, och dieselmotorn 
hade därmed kommit upp till samma maximieffekt som Lavalturbinen. 45
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Elverk på 
landbygden

Den var dock fortfarande dyrare än denna. Sammanlagda kostnaden 
för maskinanläggning, byggnader och tomt beräknades i Linköping 
till runt 100 000 kronor för ångalternativet mot 110 000 kronor för 
dieselmotorn.

På en punkt erbjöd dieselmotorn en fördel som ångturbinen hade 
svårt att göra den stridig, och det var ifråga om igångsättningstiden. 
Det uppgavs att Linköpingsmotorn kunde igångsättas 3 V2 minut efter 
ett avbrott under förutsättning att maskinisten befann sig i maskin
rummet vid tillfället. En så kort igångsättningstid hade vid en ång- 
turbinanläggning krävt att pannanläggningen hölls under tryck, 
vilket i de flesta fall var uteslutet av ekonomiska skäl. Den korta 
igångsättningstiden fick större betydelse sedan en ny typ av elektrici
tetsverk sett dagen, nämligen distributionsverken. Dessa abonnerade 
effekt från de stora kraftverk som börjat sin verksamhet kort före 
1910 och bland vilka märkas Västra Värmlands Elektriska Försälj
nings AB med kraftstationer i Klarälven och Norsälven, utbyggda 
1905—1907, Hemsjöbolaget, Yngeredsfors Kraft AB och Kraft AB 
Gullspång-Munkfors, som alla började energileveranserna 1907, Syd
kraft 1907—1910 samt Trollhätte Kraftverk, invigt 1910. Med de 
långa kraftlinjer som nu kom ifråga blev det så småningom nöd
vändigt för elverken att skaffa sig reserv i händelse av avbrott på 
grund av isbark, kullfallna träd, åskslag och liknande kalamiteter. 
Till en del sörjde kraftverken själva för denna reserv. Så t. ex. in
stallerades redan 1904 i Klarafors en 360 hk Lavalturbin med trefas
generator som reserv för de till det värmländska kraftföretaget 
anslutna abonnenterna, av vilka en var Karlstad. Till Finsjöbolaget 
levererade Zander & Ingeström 1915 en Lavalturbin å 450 hk, som 
uppsattes i Oskarshamns elverk. Denna turbin var av den nya typen 
med enkel kuggväxel och anmärkningsvärd genom att den försågs 
med såväl trefas- som likströmsgenerator, båda å 300 kW. Genera
torerna kunde skiljas från turbinen och normalt användas som om
formare.

Det var emellertid ej blott städerna, som kom i åtnjutande av elek
tricitetens fördelar, även mindre samhällen och till och med den 
rena landsbygden kunde ibland skaffa sig egna kraftanläggningar. 
Anmärkningsvärt är att åtminstone två av dessa utfördes med värme
motorer. En av dem byggdes av greve Tage Thott å Skabersjö och 
levererade ström till bl. a. Svedala samhälle och till Åbjörn Anderssons46
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Den stora Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 försågs med elström, både 
likström och växelström, från Lavalturbiner, uppställda dels i den byggnad som syns här 
ovan, dels på en pråm. Det märkliga med dessa turbiner var att de drevs med ånga av 
110 och 220 amt. tryck och inte med 5 å 10 atm. som var det vanliga. Anläggningen 
beskådades med stort intresse av konung Oscar II. Det berättas att när han upplystes om 
de höga trycken vid 110 atm. anläggningen förskräckt tog ett steg tillbaka och vid 220 
atm. anläggningen definitivt gick därifrån.

verkstäder därstädes, vilkas tekniske chef, sedermera undervisnings
rådet Nils Fredriksson tagit initiativet till anläggningen. Denna för
sågs med suggasverk för torvbränsle. Torv var även bränslematerial 
för det kraftverk som Zander & Ingeström tillsammans med ASEA 
utförde 1908—1909 för A.B. Slätteröds Kraftstation i Näsbyholm 
i Skåne. I denna installerades 1909 en Lavalturbin å 35 och två å 120 
hk och följande år ytterligare en turbin å 275 hk, alla med trefas
generatorer. Stationen synes till en början ha planerats för 3 X 750 hk 
i tanke att den skulle kunna lämna energi till Ystad och Trelleborg. 
Initiativet till denna anläggning torde ha tagits av chefen för ASEA:s 
filial i Malmö ingenjören Gustaf Krakau, som ivrigt arbetade för 
andelselektricitetsverk efter danskt mönster. Det var härvid fråga om 
ren landsbygdselektrifiering, och ett av de till företaget anslutna 
andelsföretagen, det i Grönby, kan räknas som Sveriges första distri- 
butionsförening. 47
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Marknaden

Utvecklingen under den tid som nu skildrats kan sägas ha lett till 
att kolvångmaskinen utträngdes av sina yngre medtävlare ångturbinen 
och dieselmotorn. På ett område behöll den dock länge övertaget och 
det var när effektbehovet översteg 500 hk. Det var egentligen endast 
elverken i Stockholm och Göteborg som hade behov av så stora 
maskiner. Brunkebergsverket i Stockholm hade vid sin anläggning 
1891—1892 försetts med trippel-expansionsmaskiner på omkring 300 
hk och kompletterades sedermera med liknande maskiner å 600—1000 
hk. Leverantörer av dessa maskiner var W. Lindbergs varvs- och 
verkstads AB samt Motala Verkstad. Konstruktör var G. Flodman, 
kanske den förnämste ångmaskinskonstruktör svensk teknik kan upp
visa. Även Värtaverkets två första maskiner å 2200 hk som togs i 
bruk 1904 var konstruerade av Flodman, men de tillverkades av 
Burmeister & Wain i Köpenhamn. Göteborgs mekaniska verkstad 
levererade den 1500 hk trippelmaskin med vilken det kommunala 
elverket i Göteborg började sin verksamhet 1908. När AB de Lavals 
Ångturbin blev i tillfälle taga upp konkurrensen även vid dessa effekt
belopp var det med en turbin av annan konstruktion än den enhjuliga 
Lavalturbinen. Den var försedd med flera turbinhjul i serie och kalla
des därför ”multipelturbin”. Men det är en annan historia.

II. Med en ångturbin i bagaget
Den 23 februari 1898 — tre veckor efter det ingeniörsfirman Zander 
& Ingeström börjat sin verksamhet — höll skeppsbyggeriinspektören 
A. Isakson ett föredrag i Svenska Teknologföreningens avdelning 
Mekanik om ett prov med en 150 hk Lavalångturbin, som nyligen 
företagits av professor C. E. Cederblom. Turbinen var den första av 
denna storlek som tillverkats och tillika den största dittills utförda 
Lavalturbinen. Resultatet av provet hade tydligen motsetts med stort 
intresse. Under den långa diskussionen, som följde på föredraget och 
till vilken vi få anledning återkomma, omnämnde ingenjör Bengt 
Ingeström, att vid denna tid omkring 1 400 Lavalturbiner med ett 
sammanlagt effektbelopp av 44 000 hk var i bruk. Lavalturbinen 
hade då funnits på marknaden i omkring åtta år. I Sverige hade 
den tillverkats av Gustaf de Lavals ångturbinfabrik intill 1893, då 
fabrikationen övertogs av Aktiebolaget de Lavals Ångturbin, som 
först hade sin verksamhet i ångturbinfabrikens gamla lokaler i Fabriks-48
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En av de stora attraktionerna på Stockholms-utställningen 1897 var en ”fontaine 
lumineuse” eller ”eldfontän” i Djur går dsbrunnsviken. Den drog mycket ström, ej mindre 
än 500 ampere, och för dess drift måste ett särskilt elverk med ångpanna, ångturbiner 
och generatorer installeras på en pråm, som låg förtöjd i viken.

gränd 3 på Kungsholmen men som hösten 1896 flyttat in i nyupp
förda byggnader vid Järla.

De angivna siffrorna över tillverkningen avsåg emellertid även 
de utländska licenstagarnas produktion och den svenska fabrikens 
andel inskränkte sig till omkring 800 turbiner på sammanlagt cirka 
16 000 hk. Anmärkningsvärt är, att av denna produktion icke mindre 
än omkring två tredjedelar exporterats. Att en så pass omfattande 
försäljning på utlandet kunnat komma till stånd på relativt kort tid 
kunde tillskrivas en rad goda utlandsrepresentanter, av vilka de mest 
framgångsrika var W. Ropes & Co i S:t Petersburg, Koopman & Co 
i Amsterdam och A. F. Abrahamson i Madrid. Äran av framgången 
tillfaller emellertid de svenska ingenjörer, som i egenskap av tekniska 
chefer i dessa firmor arbetat på att göra den nya svenska ingenjörs- 
skapelsen känd i utlandet. Bland dem bör i första rummet nämnas 
J. Viktor Blomquist, först verksam i Holland och sedermera i Ryss
land, samt A. F. Abrahamson-Roxendorf i Spanien.

I jämförelse med de resultat som försäljningen på utlandet kunde 
visa upp var framgångarna på den svenska marknaden rätt blyg- 49
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Sortimentet

För att visa den stora allmänheten hur en 
ångturbin såg ut inuti skar man upp en 
lämplig turbin. Denna bild från Deutsches 
Museum visar Lavalturbinens ånginlopp med 
ångsil, regulatorventil och avstängbara mun
stycken.

samma. Vid början av 1898 hade i Sverige avsatts omkring 300 
turbiner på knappt 7 000 hk, men av dessa var ett femtiotal på 
tillsammans cirka 1 700 hk avsedda dels för ångturbinbolagets egna 
anläggningar och för dr de Lavals experimentverkstad och dels för 
Stockholmsutställningen 1897. Den egentliga svenska marknaden 
hade sålunda absorberat blott cirka 250 maskiner om sammanlagt 
5 300 hk.

Att vidga denna trånga marknad blev sålunda den nya firmans 
uppgift. Denna var icke så lätt. Enheterna var små, i genomsnitt 
omkring 20 hk och försäljningssumman rörde sig om några hundratal 
eller något tusental kronor per maskin. För att genomdriva affär var 
det i de flesta fall nödvändigt med personligt besök, ty det var ju 
fråga om en relativt ny maskin, vars egenskaper ännu var obekanta 
och som på sina håll möttes med en viss misstro.

Även om det var påtänkt att vidga försäljningsunderlaget med 
andra artiklar, blev dock Lavalturbinen till en början den viktigaste 
av Zander & Ingeströms försäljningsobjekt. Turbinen hade redan från50
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början standardiserats och de turbintyper, som tillverkades 1898, 
var å 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100 och 150 hk. Större storlekar 
å 200, 300 och 600 hk var planerade men hade ännu ej byggts. 
Omkring en fjärdedel av de dittills levererade maskinerna, efter häst
krafttalet räknat, var ångturbinmotorer avsedda för rem- eller lin
drift. De mindre storlekarna var utförda med enkla kuggväxlar 
under det de större på 50 hk och däröver utfördes med dubbelväxel 
och alltså med två långsamtgående axlar, var och en med sin rem- 
eller linskiva. Varvtalet var för de mindre typerna relativt högt — 
3 000 eller 2 400 per minut — men sjönk med tilltagande storlek till 
1 050 för 100 och 150 hk-typerna. Det blev därför ofta nödvändigt 
att förse maskinerna med en mellantransmission och sådana ingick 
även i programmet. Den minsta turbinen på 3 hk utfördes med en 
mellantransmission hopbyggd med turbinen på ett gemensamt stativ.

Turbiner med hopbyggda elektriska generatorer byggdes även och 
här var det givetvis likströmmen som dominerade. Upp till 15 hk 
utfördes dessa ångturbindynamos med enkelväxel, däröver med 
dubbelväxel och sålunda med dubbla rotorer. Spänningen var i all
mänhet 65, 110 eller 220 volt, men även andra spänningar förekom 
och samköming med ackumulatorbatterier synes ha varit ganska 
vanlig.

Som en nyhet hade 1897 förts i marknaden turbiner med direkt
kopplade växelströmsgeneratorer eller, som de då kallades, ångturbin- 
alternatorer. Då Zander & Ingeström började sin verksamhet, hade 
ännu icke något sådant aggregat levererats, men på Stockholmsut
ställningen hade flera sådana varit att se. I maskinhallen utställdes 
två ångturbinalternatorer om 100 hk och en å 50 hk. Dessa var 
utförda för enfas växelström, 100 perioder och 1 000 volt samt av
sedda för belysning av avlägsnare delar av utställningsfältet, där 
spänningen nedtransformerades till 110 volt. En av dessa alternatorer 
var byggd vid Järla enligt den finske ingenjören Sohlmans konstruk
tion med rotor bestående av en järnkärna med utstående poler utan 
lindningar, de båda övriga var konstruerade av E. Danielson och 
tillverkade av ASEA, som vid denna tid var lierat med Ångturbin- 
bolaget.

Lavalturbinerna av standardtyp var konstruerade för ett högsta 
ångtryck av 14 atö men ett så högt tryck kom sällan till användning, 
vanligen höll man sig vid omkring 8 atö. Just vid denna tid var 
dr de Laval sysselsatt med sina ”system”, en kombination av en hög- 51
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Belysnings-
stationerna

trycksångpanna och en ångturbin, för vilka arbetstrycket var planerat 
att bliva 110 å 220 atö. I ångturbinpaviljongen på Stockholmsut
ställningen 1897 var icke mindre än 6 sådana system i drift med ett 
ångtryck av 120 atö, därav 4 å 100 hk och 2 å 50 hk. Om besvärlig
heterna med dessa högtryckspannor har mycket talats, de ansågs 
dock kunna övervinnas och ångturbinfabrikens egna verkstäder drevs 
åtminstone något år med 4 dylika system för 220 atö. Småturbinerna 
var i allmänhet utförda för arbete med fritt avlopp, de större för 
fritt avlopp eller kondensering och i så fall vanligen med ejektor- 
kondensorer. Denna kondensortyp, på vars förbättrande Ernst Körting 
i Hannover börjat arbeta redan på 1870-talet, togs tidigt om hand av 
Ångturbinbolaget, som på dess utformning och praktiska tillämpning 
nedlade mycken omsorg. Mottryck användes sällan och i så fall endast 
till måttliga belopp. Vid Lavalturbinen åstadkoms tärningen mellan 
turbinhus och axel av oljesmorda bussningar. Vid högt mottryck 
blåste oljan ofta bort ur dessa och även med speciellt konstruerade 
mottryckssmörjapparater gick man därför ej gärna över 0,7 atö. 
överhettning förekom sporadiskt från sekelskiftet eller något år dess
förinnan och oftare på de för utlandet avsedda turbinerna än för de 
svenska. Ångtemperaturen gick i allmänhet ej över 250—300°.

Vad avnämarna beträffar var det de elektriska stationerna eller 
belysningsstationerna, som tagit hand om det största effektbeloppet. 
Intill 1897 års slut hade följande aggregat levererats till sådana 
stationer:

Station Första Antal lev. Sammanlagd
lev.år maskiner effekt hk

Falu Elektriska Belysn. AB 1892 4 170
Östersunds Elektriska AB 1892 2 60
De Lavals El. Bel.boh, Stockholm 1892 8 266

,, „ S:baden 1895 3 110
Malmö El. Bel. AB 1893 3 215
Söderhamns El. Bel. AB 1893 3 130
De Lavals El. Blockbeh, ö:vik 1895 3 110
G. de Lavals El. Bel.stat., Stockholm 1895 3 200
Stockholms El. Bel. AB 1896 1 15
Hälsingborgs Stads Elverk 1896 1 100

31 1 37652
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Betecknande för utvecklingen på detta område var, att av de 11 
upptagna verken endast ett var kommunalt, de övriga privata före
tag. Härav är de med de Laval lierade företagen 4, därav de tre 
”blockbelysningsstationerna” i resp. Strandvägen 27, Stockholm, 
Saltsjöbaden och Örnsköldsvik. Gustaf de Lavals El. Belysnings- 
station, om vilken ej mycket är bekant, låg i dåvarande huset 31 A 
vid Hantverkaregatan i Stockholm, vilken fastighet dr de Laval 
inköpt omkring 1895. Huset låg i samma kvarter (Körsbärsträdet) 
som ångturbinfabriken och experimentverkstäderna, och det är möj
ligt, att stationen även försåg dessa med ström. Av de återstående 
stationerna synes både Söderhamns Elektriska Belysnings AB och 
Malmö Elektriska Belysnings AB ha åtminstone delvis finansierats 
av ångturbinbolaget, förmodligen på så sätt, att bolaget mottagit 
aktier i likvid för sin leverans. Stockholms Elektriska Belysnings AB 
slutligen hade en kraftstation vid Trädgårdsgatan 4 i Stockholm, 
varifrån Kungl. Slottet, Riksdagshuset och en del byggnader inom 
staden mellan broarna försågs med elektrisk ström. Stationen hade 
börjat sin verksamhet i februari 1888 med en 40 hk lokomobil och en 
25 kW dynamo, uppställda på denna tomt. Anslutningen blev snart 
så stor, att en helt ny ångcentral uppfördes med plats för 4 kom- 
poundångmaskiner. Av dessa installerades till en början tre. Ganska 
tidstypiskt är, att denna central till en början hölls i drift endast 
mellan kl. 7 f. m. och kl. 1 på natten. Det är möjligt, att den 15 hk 
ångturbindynamo, som installerades 1896, var avsedd för de åter
stående timmarna av dygnet.

Som god tvåa bland avnämarna kom sågverken och det var huvud
sakligen ångturbindynamos, som dessa använde. Sågverken var de 
första av alla industrier, som införde elektrisk belysning i större 
utsträckning, varvid de stora avstånden i brädgårdarna samt eldfaran 
torde varit de mest pådrivande krafterna. Kemisk-tekniska fabriker 
och textilfabriker var tidiga avnämare och även i senare fallet var 
det mest ångturbindynamos som levererades.

Pappersbruken och cellulosafabrikerna bildade en ganska stor 
grupp av avnämare, men inom dem var det ångturbinmotorerna, som 
dominerande. Järnverk och gruvor förekom däremot påfallande 
sällan i leveranslistorna, och märkligt nog var det endast ångturbin
motorer, som levererades till dem. Gruvornas andel i avsättningen 
var för övrigt blott en 15 hk turbinmotor.

oriskt perspektiv

Industri och 
sjöfart
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Kraftanläggningar

En fantombild från 1894, som ofta an
vändes i reklamen, visar aktionsturbinens 
princip och de Lavals expanderande ång- 
munstycken.

Större framgång hade Lavalturbinen fått för fartygsbelysning. 
Pionjärer på detta område var ångfartygen, som redan installerat 
Lavalturbiner, samt Kungl. Flottan, som anskaffat turbindynamos 
för bl. a. kanonbåten Svensksund. Zander & Ingeströms första leve
rans utgjordes av en 5 hk ångturbindynamo för ångfartyget Gott- 
fried, som hade samma ägare som ”Eldqvarn” och som vanligen gick 
med spannmålslaster mellan de ryska Östersjöhamnarna och Stock
holm. Aggregatet var i bruk till dess fartyget krigsförliste under norsk 
flagg under det första världskriget. En trogen kund var även Got- 
landsbolaget, vars ångare en efter en försågs med ångturbiner. För
säljningen av turbiner för fartygsbelysning underlättades av att bola
get även kunde leverera hela den elektriska utrustningen med led
ningar, glödlampor och strålkastare. Såväl lampor som strålkastare 
erhölls från de Lavals Glödlampsfabrik Svea, som vid denna tid var 
Europas näst största glödlampsfabrik.

Den största leveransen under det första verksamhetsåret var en 100 
hk ångturbindynamo för Stockholms Elektriska Belysningsaktiebolag, 
vars chef vid denna tid var Karl Wallin, sedermera i många år 
professor i elektroteknik vid Tekniska Högskolan. Det är möjligt, 
att denna turbin insattes i stället för den fjärde kolvångmaskin, för 
vilken utrymme reserverats. Som ovan omtalats låg stationen vid 
Trädgårdsgatan 4 och en hög skorsten vid gaveln till hovförvalt
ningens byggnad i samma kvarter har till våra dagar påmint om 
denna föregångare till våra dagars elverk1). Någon möjlighet att

54 Sista resterna av byggnaden revs hösten 1973.
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anskaffa kylvatten i större mängd till stationen hade man ej, och 
turbinen inrättades därför för fritt avlopp. Den var i bruk till 1906 
eller 1907, då stationen nedlades, och flyttades sedermera till S:t 
Eriks Lervarufabriker i Uppsala, där den gjorde trogen tjänst ända 
till 1946, en god exponent för den driftsäkerhet och soliditet, som 
utmärkte redan de första Lavalturbinerna.

En annan stor leverans, som kontrakterades 1898 men ej slutför
des förrän nästföljande år, var en elektrisk kraft- och belysnings- 
anläggning för Hamburgerbryggeriet vid Norrtullsgatan i Stockholm. 
Den omfattade en 100 hk ångturbindynamo och en 40 hk kolvång
maskin med likströmsgenerator, sex elektromotorer i storlekar från 
11 till 27 hk, 10 Jandus båglampor och omkring 500 glödlampor till
sammans med erforderliga ledningar, alltså en för sin tid betydande 
anläggning. Som särskilt anmärkningsvärd omnämnes en centrifugal- 
pump, avsedd att installeras i ett brunnsschakt omkring 20 m under 
markens yta och avsedd att lämna vatten till kylanläggningens kon- 
densorer. Pumpen skulle drivas med elektromotor men att ställa upp 
en sådan nere i ett djupt schakt vågade man sig ännu ej på, utan 
pumpen drevs till en början med linor från en motor uppe i dagen. 
Efter ganska kort tid byttes aggregatet emellertid ut mot en direkt- 
kopplad pump. En liknande anläggning ehuru av mindre omfattning 
levererades till Ahréns Mekaniska Verkstad å Kungsholmen.

Under åren närmast före sekelskiftet var anläggandet av cellulosa
fabriker synnerligen livligt. En av dessa nya fabriker var Sundsvalls 
Cellulosa AB:s sulfitfabrik vid Essvik. Till denna levererade Zander 
& Ingeström 1899 en kraftanläggning, bestående av tre Lavalturbiner 
å respektive 150, 100 och 30 hästkrafter samt en 10 hk ångturbin- 
pump. Det är betecknande för elektrificeringens ståndpunkt vid 
denna tid, att alla turbinerna utfördes för remdrift.

Det kan ha sitt intresse att undersöka, hur Lavalturbinen vid denna 
tid ställde sig i konkurrensen med andra kraftkällor. Därom kan den 
i det föregående omnämnda diskussionen i Teknologföreningen lämna 
en del upplysningar. Den svåraste konkurrenten var kolvångmaskinen. 
Dieselmotorn hade visserligen börjat tillverkas vid AB Diesels Motorer 
i Sickla samma år som Zander & Ingeström började sin verksamhet, 
men gjorde ännu ej något större väsen av sig, och fotogenmotorn 
hade näppeligen trampat ut barnskorna. I konkurrensen med ång
maskinen var det naturligtvis ångförbrukningen eller som man oftast

Konkurrensen
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sade kolåtgången som tilldrog sig det största intresset. Motståndarna 
till den nya maskinen spridde gärna ut, att ångturbinerna var verkliga 
”ångslukare”, vilket nog, historiskt sett, hade sin förklaring, ty de 
turbiner, som fanns i marknaden före Lavalturbinen, var allt annat 
än ekonomiska. Omdömet var däremot fullkomligt oberättigat vad 
Lavalturbinen beträffar. Dr. de Lavals grundläggande uppfinningar 
på turbinområdet, det expanderande munstycket och precisionskugg- 
växeln, gjorde hans turbin till en mycket ekonomisk turbin, som 
när det gäller små effektbelopp och de driftförhållanden, för vilka 
maskinen ursprungligen konstruerades, fortfarande är oupphunnen. 
Ångturbinbolaget var heller icke sent att giva offentlighet åt de 
resultat, som uppnåddes. För den turbin å 150 hk, som professor 
Cederholm provade i november 1897 och som ingenjör Isakson i 
sitt föredrag närmare redogjorde för, var ångförbrukningen vid full 
belastning 8 atö och kondensering 7,87 kg pr eff.hk och timme. Man 
var synnerligen noga med att angiva, att siffran icke hänförde sig till 
ind. hk som fallet var vid kolvångmaskiner men vilket begrepp 
saknade berättigande vid ångturbiner, utan till e//.hk. Isakson räknade 
ut, att den vid provet erhållna siffran svarade mot en ångförbrukning 
av 7,01 kg pr ind. hk och timme och ansåg detta värde motsvara de 
allra bästa resultat, som dittills uppnåtts med en trippelexpansions- 
maskin av motsvarande storlek, trots att dessa vanligen använde ånga 
av 10 å 12 atö tryck mot endast 8 vid den utprovade maskinen. En 
jämförelse med en kompoundångmaskin borde utfalla ännu mer till 
ångturbinens fördel. En annan påtaglig fördel hos ångturbinen var 
dess goda ekonomi vid minskad belastning.

Turbinmotståndarna hade emellertid flera invändningar att göra. 
En sådan gällde skovelslitaget, som troddes bliva mycket stort och 
som nödvändigt skulle medföra en betydligt ökad ångförbrukning 
efter kort tids drift. Lustigt nog synes man ej ha haft fullt klart för 
sig, varpå skovelslitaget berodde. Tore Lindmark, då för tiden verk
sam vid Ångturbinbolaget, framhöll visserligen betydelsen av att 
ångan var torr och att vattenavskiljare fanns i ledningen före turbi
nen, men från annat håll framhölls, att orsaken till skovelslitaget icke 
var själva ångstrålen utan ”stoftpartiklar”, som åtföljde denna. Från 
Ångturbinbolagets sida synes man dock ha räknat med ett ganska 
kraftigt slitage, och man höll för antagligt, att ekonomien skulle 
kunna försämras så mycket som 5 °/o på ett år. Det är möjligt, att 
denna siffra var en smula överdriven, men som turbinerna vanligen56
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arbetade med icke överhettad ånga och denna med den tidens ång
pannor säkerligen ofta var ganska fuktig, råder nog inget tvivel om, 
att skovelslitaget ibland kunde bli ganska betydligt. Däremot fram
hölls från Ångturbinhåll, att det var mycket billigt att skövla om 
en turbinskiva; det kostade för en 150 hk turbin blott 100 kronor, 
och det var därför god ekonomi att ofta byta skövlar.

Bland dem, som yttrade sig i diskussionen, var även direktören 
Carl Robert Lamm på Ludwigsberg och han gjorde det i egenskap 
av ångturbinägare. Han intygade, att hans 50 hk ångturbin utfallit 
till hans fulla belåtenhet och ansåg ångturbinerna ”synnerligen över
lägsna som småmotorer” på grund av deras ringa utrymme och 
obehövligheten av solid grund. Hans uppfattning delades emellertid 
ej till fullo av kusinen Oscar Lamm, som dock var part i saken i egen
skap av direktör för Atlas. Vad som framkommit under diskussionen 
om turbinens överlägsenhet i fråga om ångekonomi kunde han tyd
ligen icke vederlägga, men han var angelägen att betona, att ång- 
ekonomien ”för allmänheten” ej spelade så stor roll. Kolvmaskinerna 
ansåg han dock överlägsna, emedan de bättre kunde anpassas efter 
befintliga förhållanden.

Den högsta sakkunskapen på det teoretiska området, vid diskussio
nen representerad av lektorn i elementarmekanik och beskrivande 
maskinlära vid Tekniska Högskolan Erik Andersson, hörde ej till 
ångturbinens mest entusiastiska förespråkare. Ejektorkondensorn höll 
han för en ganska opålitlig inrättning och han undrade, om ej det 
misstroende en del av allmänheten fortfarande hyste mot ångturbinen 
mest berodde på rädsla för turbinskivans söndersprängning. Det var 
minnet av en 1894 inträffad olycka, som krävt ett människoliv, vil
ket ännu ej förbleknat. Lektor Anderssons inlägg föranledde ingenjör 
Lindmark att lämna en redogörelse för turbinskivans historiska ut
veckling. Den första konstruktionen av år 1888 var enligt Lindmark 
en plan stålskiva med utfrästa skövlar, kring vilka en stålring krympts. 
1892 utfördes skovlarna lösa och fastsattes med hak mellan tvenne 
skivhalvor. 1896 uttogs patent på en ny infästning av skovlarna, 
som gav uppslaget till en helt ny skivkonstruktion. Turbinskivan ut
fördes nu i ett stycke och beräknades så, att vid en söndersprängning 
endast skovlarna och en del av periferin slets bort under det själva 
skivkroppen förblev intakt. Han förevisade en skiva, avsedd för ett 
normalt varvtal av 20 000 per minut, som sprängts sönder vid 40 000 
varv per minut, varvid gjutjärnshuset visat sig hålla. När nu alla 57



Lavalturbinen i historiskt perspektiv

En konstnär — Vicke Andrén — visade 1893 aktionsångturbinens arbetssätt och de 
Lavals jjädrande axel på detta schvangfulla sätt.

turbinhus utfördes av stål och dessutom olika säkerhetsanordningar 
till förhindrande av rusning vidtagits, ansåg Lindmark, att risken för 
söndersprängning var eliminerad. Det patent Lindmark åsyftade var 
ingenjören John Schmidts geniala skovelinfästning, som ännu använ
des på Lavalturbiner av alla slag.

Den böjliga axeln Det kan måhända vara skäl att i dessa sammanhang beröra en episod 
i Lavalturbinens utveckling, som hittills förbisetts. En av de stora 
svårigheter, som mötte de Laval under hans arbete med ångturbinen, 
var som bekant turbinaxeln . Den minsta obalans i turbinskivan 
åstadkom vid dennas höga varvtal våldsamma vibrationer och gjorde 
det omöjligt att använda en vanlig styv axel. Hur svårigheten löstes 
via det berömda ”rottingexperimentet”, som gav uppslaget till de 
Lavals tredje revolutionerande uppfinning på ångturbinområdet, har 
Torsten Althin skildrat i sin bok om de Laval (Gustaf de Laval 1845 
—1913. De höga hastigheternas man. Stockholm 1943). Med den 
böjliga axeln var emellertid problemet ej till fullo löst. Till en början 
använde man nämligen lager med fast anliggning och axelhaverierna 
fortsatte. Vid de experiment med den böjliga axeln, som utfördes i 
verkstaden på Kungsholmen och som gjordes av de Lavals medhjäl
pare ingenjör Axel Bomgren under dr de Lavals ledning, hade man58
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förgäves försökt få turbinaxeln att hålla. En dag avbröts experimen
ten för att dr de Laval och hans närmaste medhjälpare skulle gå till 
Piperska Muren för att äta frukost (lunchen var ännu ej uppfunnen) 
och Bomgrens medhjälpare P. J. Johansson, för sin resliga kropps
byggnads skull benämnd ”Långe Johan” och sedermera verkmäs
tare vid AB de Lavals Ångturbin fick order att lägga in en ny axel 
under tiden. När herrarna återkom var maskinen i drift och axeln 
höll, men Bomgren upptäckte, att Johansson glömt att draga till 
lageröverfallen, vilket renderade Johansson, som för övrigt var Bom
grens kusin, en ordentlig utskällning. Bomgren själv tog en skruv
nyckel och drog till lageröverfallen — varpå axeln sprang. Dr. de 
Laval insåg sammanhanget och resultatet av Johanssons blunder blev, 
att axelbussningen på yttre sidan av turbinskivan försågs med sfärisk 
anläggningsyta, så att den kunde fritt ställa in sig efter axelns fjäd- 
ring. Först därmed var problemet med den böjliga axeln löst.

Vi ha låtit diskussionen i Teknologföreningen upptaga en så stor 
plats i denna skildring för att visa, att Lavalturbinen ännu när Zan- 
der & Ingeström började sin verksamhet var en ganska omstridd 
maskin och att många fördomar måste övervinnas av den, som skulle 
försöka sälja den. Att skingra dessa fördomar och att sprida upplys
ning om turbinen och dess användbarhet blev den nya firmans upp
gift. De båda kompanjonerna blev flitiga föredragshållare i landets 
olika ingenjörsföreningar och ångturbinen i allmänhet och Lavaltur
binen i synnerhet blev huvudtemat för deras förkunnelse. Ett spalt- 
långt referat i en Smålandstidning redogör för ett föredrag om ”De 
Lavals ångturbin”, som ingenjör Ingeström höll inför Tekniska för
eningen i Jönköping den 8 april 1899, och det upplyses där, att de 
närvarande efter föredraget med stort intresse kunde taga del av en 
i salen uppställd 3 hk ångturbin. Dennas alla detaljer beskrevs enligt 
tidningens formulering, som osökt påminner om Grönköpings Wecko- 
blad, ”på det noggrannaste” av föreläsaren. En 3 hk ångturbin fick 
sedermera ofta följa med i bagaget på ingenjörernas affärsresor.

På detta sätt bearbetades landet från norr till söder, från väster till 
öster, och varje inrättning, som var försedd med en fabriksskorten, 
hade att påräkna besök. Det var ett arbete på lång sikt och lönen 
svarade väl till en början icke alltid mot mödan, men Lavalturbinen 
blev känd över hela landet, och med tiden kom arbetet att bära god 
frukt.

Resande i 
ångturbiner
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Summary The introduction of the de Laval steam turbine to the Swedish market

When the de Laval single wheel geared steam turbine at the beginning of the 
nineties was introduced to the Swedish market it was a carefully standardized 
industrial product manufactured in nine sizes from 3 up to 100 h.p. Gradually 
larger turbines were introduced, the 150 h.p. turbine in 1898, the 225 and 300 
h.p. in 1901, and the 500 h.p. in 1907. This effect was not surpassed. The tur
bine found a growing market among the electric ’lighting stations’ that had 
entered into competition with lighting systems of an earlier date: lamp oil, coal 
gas and acetylene. All of them were at last outclassed by the more convenient 
electric current. However, as long as electric lighting was looked upon as a 
luxury it was not considered fair to use the taxpayers money on a service that 
only the best situated could use, and the lighting stations, therefore, generally 
were private undertakings or confined to Street lighting only. But the opinion 
changed; local authorities took over not only the Street lighting but also the 
distribution of electric current for indoor lighting, and, gradually, for motor 
operation. A new competition took form, the steam turbine had to compete with 
other driving motors: steam engines, reciprocating and rotory, suction gas plants, 
and, from about 1898, diesel motors. It was a difficult task to choose between 
them, as no one could say what load could be expected or how it would change. 
The local authorities generally engaged Consulting engineers to help them to 
make the choice. The advisers reports were often published by the local press, and 
are now an excellent source to the knowledge of the power distribution at that 
time. About 1910 a new development started. The long-distance power stations 
began wrapping in the whole country in their network, and the object of the 
local electric stations now became to distribute not their own energy but the 
energy received from sources far away. For that reason the local power plant 
generally became a stand-by to be used in case of water-shortage or other cala- 
mities. The diesel motor often got the advantage of its ability to start at short 
notice, and, when the effect exceeded 500 h.p., as in Stockholm and Göteborg, 
the steam turbine must give way to reciprocating steam engines. The increasing 
demand for engines of more than 500 h.p. effect necessitated the construction of 
a new type of steam turbine, the de Laval Multiple. The original single wheel de 
Laval steam turbine gradually lost its importance. As a lighting engine on board 
it remained its actuality to the end of the steam ship era.
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