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samt företrädd i Daedalus.
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Kalciumkarbiden är en produkt som erhålles genom att smälta en 
blandning av bränd kalk och kol (koks, antracit, träkol) i en elektrisk 
ugn vid en temperatur som vanligen angives till 3 000°. År 1892 hade 
en kanadensare, Th. L. Willson, vid Sprey, Leaksville, North Caro
lina, USA, byggt en elektrisk ugn och ämnade i densamma framställa 
metallen kalcium, som ingår i vanlig kalksten, genom att reducera 
bränd kalk med tjära vid hög temperatur. I stället för den önskade 
metallen erhöll Willson en mörk massa, som kastades i en hink med 
vatten. En häftig gasutveckling följde, gasen antändes av glödande
partiklar och brann med starkt sotande låga. Det måste alltså vara 
ett kolväte och vid närmare undersökning visade det sig att produkten 
var kalciumkarbid, som man kände till från betydligt äldre labora- 
torieförsök och att den brinnande gasen var acetylen, som uppkom 
genom vattnets inverkan på karbiden.

Samma år hade fransmannen Henry Moissan, senare nobelprista
gare, konstruerat en elektrisk ugn, varmed han företog ett stort antal 
smältningar. Därvid erhölls vid ett tillfälle kalciumkarbid, ett försök 
som Moissan beskrev i en fransk tidskrift ett par år efteråt, utan att 
väcka större uppmärksamhet. En av Moissans assistenter, L. M. Bul- 
lier, hade då upptagit försöken och patenterat metoden att framställa 
kalciumkarbid.

Det dröjde icke länge förrän industriens män började intressera sig 
för den nya uppfinningen, särskilt sedan man funnit att den acetylen 
som erhölls vid karbidens behandling med vatten, kunde vara mycket 
användbar i belysningstekniken.

Den första karbidfabriken i Europa byggdes i England år 1895. 
Samma år höll Ingeniör Johan Gonell, anställd vid Stockholms Super- 
fosfatfabriks AB:s fabrik Ceres i Göteborg, ett föredrag på Tekniska 
Samfundet i nämnda stad om »Karbid och acetylen». Det synes vara 
första gången karbiden omnämnes i något större sammanhang i svensk 
teknisk litteratur.1 Gonells föredrag är så intressant att ett citat därur 
kan vara lämpligt i detta sammanhang. Efter att ha talat om tillverk
ning av karbid och acetylen samt dess betydelse för belysning fort
sätter han mot slutet av sitt föredrag:

»Så betydande förändringar, som kalciumkarbid och acetylen genom den se- 
nares införande i gasbelysningen kan vålla, torde dessa dock sannolikt komma
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att ställas i skuggan gentemot de rika utsikter som öppna sig på andra fabrika- 
tionsområden».

Gonell ansåg att karbiden kunde få betydelse inom metallindustrien 
och att kolstrontium (strontiumkarbid) skulle få användning vid soc
kertillverkningen. Men han framhöll även en del reaktioner, varige
nom acetylen kunde få användning i den organiska syntesen, t.ex. för 
framställning av bensol, oxalsyra, ättiksyra, alkohol och cyanväte.

»Medels var och en av dessa ämnen kan sedan den största mångfald af orga
niska ämnen åstadkommas. Den nutida forskningen och erövringsbegäret skola 
alldeles säkert kasta sig på detta område som genom dessa upptäckter blifvit till
gängliga och exploitera alla de utsikter som förefinnes eller skola öppna sig och 
äfven om det icke skulle lyckas att syntetiskt ur mineralriket bygga upp de mest 
sammansatta ämnena, komma dock nya vägar att banas till oanade områden i 
färgernas, oljornas och läkemedlens riken».

Att denna Gonells med tydlig entusiasm uttalade profetia icke kom
mit på skam, därom vittna de många fabriker världen runt, där man 
ur kalciumkarbid tillverkar gödselmedel, syntetiskt gummi, plaster av 
skilda slag, trikloretylen, ättiksyra, farmaceutiska preparat, etylen, 
glykol, cyanväte, trycksvärta m.m.

De första svenskar, som kommo att befatta sig med karbid, voro 
Doktor Albert Petersson, som 1895 erhöll anställning vid Frankrikes 
första karbidfabriker för att år 1898 vända åter till Sverige och där 
fortsätta med samma verksamhet, och Doktor Gustaf de Laval, som 
1895 beslöt sig för att upptaga karbiden på sitt mångskiftande arbets
program.

Civilingeniör Birger Carlson var i Tyskland 1898 och studerade 
därvid bl.a. karbidindustri, vilket resulterade i en mindre karbidfabrik 
vid Månsbo, Avesta, som vid den tiden ägdes av Stockholms Super- 
fosfatfabriks AB (Fosfatbolaget). År 1899 byggdes karbidfabriken 
vid Alby, söder om Ånge, av ett nybildat företag, Alby Calcium- 
Carbid AB, och något senare byggde Örebro Elektriska AB en liknan
de fabrik vid öfalla, nära Karlskoga.

Alla dessa fabriker voro relativt små. Albyfabriken, som efter lik
videring och rekonstruktion 1901, kallades Alby Carbidfabriks AB, 
var den största.

Förutom nu nämnda fabriker voro flera andra påtänkta. Bland 
dessa kan nämnas en vid Yngeredsforsen, nära Falkenberg.

Intresset för acetylenbelysning fick ej den utbredning som karbid
fabrikanterna hade tänkt sig. Därtill bidrogo flera orsaker. Den vik 83



Karbidindustrien

Albert Petersson.

tigaste var nog den skarpa konkurrensen med det elektriska ljuset, som 
vid samma tid gjorde sitt segertåg. Men även ett flertal olyckor med 
den tidens acetylengasverk bidrog till att göra dessa impopulära. Detta 
och den överproduktion, som uppkom redan efter två, tre år, medförde 
att ett stort antal karbidfabriker måste upphöra med sin verksamhet. 
Det var först sedan nya användningssätt av karbid och acetylen upp
funnits, som karbidmarknaden fick ett större uppsving. Detta gällde 
främst tillverkning av gödselmedlet kalkkväve samt acetylenets an
vändning till svetsning och fyrbelysning. På denna grundval byggdes 
en fabrik vid Ljungaverk i Medelpad, uppförd 1910—1913, numera 
flyttad till Stockviksverken, söder om Sundsvall, samt en vid Troll
hättan, uppförd 1917, båda ägda av Fosfatbolaget. De äro de enda 
här i landet som för närvarande tillverka karbid.

Innan Sveriges första karbidfabriker närmare behandlas, kan det 
vara skäl att presentera den man, som skulle få stor betydelse för kar
bidindustrien, icke allenast i Sverige utan även i utlandet, där han 
först började sin verksamhet.

Albert Johan Petersson föddes i Landskrona den 6 februari 1870. 
Hans föräldrar voro Fabrikör Johan Petersson och dennes hustru Ida 
Holmgren. Fadern var ägare till Gamla Gjuteriet, senare Gjuteri- 
bolaget, som han upparbetade till en god affär efter den tidens mått. 
Han dog 1907, 81 år gammal.

Sonen Albert gick i elementarläroverk såväl i Landskrona som i 
Hälsingborg, men slutade där ett par år innan han skulle ha tagit 
studentexamen. Han hade likväl stort intresse för studier och erhöll 
undervisning av en nyexaminerad ingeniör vid faderns verkstad, reste 
1888 till Ziirich, där han efter studier vid olika läroanstalter slutligen 
promoverades till filosofie doktor år 1895 på en avhandling med ti
teln »Messungen des Thomson-effectes». Samma år anställdes Peters
son hos Compagnie de T Industrie Eleotrochimique i Geneve för att 
leda deras försöksanläggning för framställning av kalciumkarbid och 
därmed var han inne på det arbetsfält, vartill han skulle ägna större 
delen av sitt liv. Resultatet av Peterssons vistelse i Geneve övertogs 
av Société dTlectrochimique, som vid S:t Michel vid floden Mau- 
rienne i sydöstra Frankrike skulle uppföra en karbidfabrik, och dit 
anlände även Petersson följande år och fortsatte där sina försök med 
karbidugnar av olika konstruktioner. Därifrån skriver Petersson till 
sin broder i Sverige, även han ingeniör, huru karbidtillverkningen ut- 
föres så tidigt som år 1895:84
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»Egentligen är fabriken den enklaste man kan tänka sig i princip. 100 delar 
bränd kalk och ca 60 delar koks eller antracit eller träkol fint pulveriseras och 
väl blandas och utsättes för inverkan av den elektriska ljusbågen. Kolen äro dock 
något större än i en elektrisk båglampa. Så t.ex. hava de elektroder vi använda 
i ugnen här en sektion av 200 gånger 200 mm, alltså ganska ansenliga. Den andra 
polen bildas av botten i ugnen av smidesjärn-barrar, betäckta med ett lager 
av kol».

Petersson beskriver vidare arbetssättet. Ugnen var av blockugns- 
typ. Den smälta karbiden fick avsvalna i densamma och upptogs se
dan i form av ett block. Man kunde även sedan strömtillförseln från
slagits »sticka ett hål på ugnen och tappa ut carbiden, ungefär som 
smält jern, endast med den skillnaden att carbiden har 1 0000 högre 
temperatur än smält jern». Société de rElectrochimique hade en fabrik 
i Bellegarde, där man arbetade efter den förstnämnda principen. Där
emot var det icke bestämt huru det skulle ordnas med ugnarna i S:t 
Michel »men antagligen blir det att gjuta carbiden» dvs. att tappa 
densamma.

Något senare skriver Petersson att han håller på att förstora an
läggningen i S:t Michel och utför försök med nya ugnskonstruktioner. 
»Så fort jag fått en ugn färdig, måste jag börja med en annan.»

Det bolag, där Petersson var anställd, skulle bygga ännu en karbid
fabrik, denna gång vid Notre Dame de Brian$on på gränsen till Ita
lien. Denna anläggning stod under överinseende av M. Bullier, som 
var Henry Moissans medhjälpare vid dennes försök med elektriska 
ugnar. Peterssons uppgift var att konstruera en ugn, som var både 
praktisk och ekonomisk, för framställning av karbid. »Jag har där
för rikt tillfälle att göra uppfinningar», skriver han till sin bror. Den 
ugnstyp som kom till användning bestod av en vagn, som kördes in i 
en murad kammare. Vagnens botten utgjorde den ena elektroden, 
den andra, som hade en diameter av 2 5 cm, hängde ned i vagnen och 
där smältes alltså kalk och kol till karbid. När smältningen var fär
dig drogs vagnen ut och en annan vagn kördes in i stället. Det hela 
var så ordnat, att rummet var dammfritt och även de uppkomna ga
serna oskadliggjordes. Petersson omtalar vid samma tid att flera 
svenska firmor hört sig för angående inköp av metoden att tillverka 
karbid. Petersson erbjöds olika anställningar i Sverige, vid såväl pla
nerade karbidfabriker som vid företag, som hade intresse för elektro
kemiska experiment. Han nämner särskilt en sockerfabrik i Skåne. 
Professor Mittag-Leffler, som planerade en karbidfabrik i Alby, hade 
säkerligen varit i Brian9on och där träffat Petersson. Sommaren 1897 85
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skriver Petersson att det ännu icke var något bestämt angående pro
jekten i Sverige. Han hade varit i förbindelse med ett par av den ti
dens framstående karbidexperter, E. Sautler, senare chef för TUnion 
des Fabricants Fran^ois de Carbure, och Henry Gall, chef för Société 
des Carbures Métalliques, och meddelat dessa en ny fabrikationsprin- 
cip för framställning av karbid. De båda herrarna ansågo att metoden 
var fördelaktig och garanterade Petersson rätten till de patent han 
begärt. Något senare på året meddelade Petersson till sina släktingar 
att fabriken vid Brian9on var i gång, men själv var han trött både 
kroppsligt och andligt och längtade hem.

Det dröjde ej heller länge innan han kom till Sverige, närmare be
stämt till Alby, tydligen ett resultat av Mittag-Fefflers förutnämnda 
besök i Brian9on. Tidpunkten har ej kunnat bestämmas, men enligt 
ett protokoll från Alby var Petersson där sommaren 1898. Där skulle 
en kraftstation byggas av Alby Vattenfalls Aktiebolag och en av 
abonnenterna på elektrisk kraft var Alby Calcium-Carbid Aktiebo
lag. Flera utländska firmor hade erbjudit bolaget sina tjänster beträf
fande fabriksutrustningen, med löften om lysande resultat, men intet 
förslag antogs.

Omedelbart efter sin ankomst till Alby började Petersson planera 
karbidfabriken och bygga sin nya ugn. Den skulle vara kontinuerlig, 
så att nytt råmaterial tillfördes allt eftersom karbiden avtappades. I 
olikhet med tidigare ljusbågsugnar, som kunde jämföras med stora 
båglampor, konstruerades den nya ugnen som en motståndsugn, där 
råmaterialet fick utgöra motståndet. Det visade sig att dessa ugnar 
producerade dubbelt så mycket karbid per kilowatt-timme som man 
erhållit tidigare.

Vidare kan påpekas att den nu nämnda ugnen, det var en enfasugn, 
länge blev, ja, man kan säga att den fortfarande är, en förebild för 
senare karbidugnskonstruktioner. Den benämnes ofta i litteraturen 
albyugnen.

Petersson stannade i Alby till 1906, då han av sitt bolag, The Sun 
Gas Company eller Alby United Carbide Factories Ftd som det där
efter kallades, förflyttades till Norge för att där uppföra en karbid
fabrik vid Odda, beläget vid Hardangerfjorden. Före denna flyttning 
var Petersson verksam på ett annat område, som skulle bli av stor 
betydelse för Norges industri. Det gällde tillkomsten av Norsk- 
Hydro-Flektrisk Kvaelstof A.S., det allmänt kända bolaget för norsk 
kväveindustri. Detta bildades år 1903 under medverkan av svenskt86
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kapital, särskilt från Stockholms Enskilda Bank med Knut och Mar- 
cus Wallenberg i spetsen. Deras tekniska konsulent var Dr Petersson 
och om hans insats för bolagets tillkomst skriver dess direktör Sam 
Eyde många berömmande ord i sin bok »Mitt liv og mitt livsverk». 
Därav framgår även att Petersson år 1905 deltog i en internationell 
exportkommission som besökte Norsk Eiydros anläggning på Notod- 
den. Karbidindustrien blomstrade hastigt upp åren närmast före 
sekelskiftet men råkade snart i stora svårigheter, beroende på över
produktion men även på att de stora förhoppningar, som ställts på 
karbidens användning i belysningstekniken, icke kunde infrias. Där
till bidrog den snabba utvecklingen av det elektriska ljuset. För kar
bidindustrien blev det alltså ett livsvillkor att upptäcka andra för
faranden, där karbiden kunde komma till användning. Forskningar 
för att binda luftens kväve voro synnerligen populära omkring sekel
skiftet och som ett resultat härav hade man funnit, att finmald kar
bid, som upphettades till 1 000—1 ioo°, kunde upptaga kväve. Den 
produkt, som därav bildas, innehåller kalciumcyanamid och erhöll 
handelsnamnet kalkkväve, sedan det befunnits att den var användbar 
som kvävegödselmedel.

Det var mot denna bakgrund som karbidfabriken i Odda byggdes, 
och det blev Peterssons uppgift att på grundval av tyska patent 
organisera en fabrik för tillverkning av kalkkväve. Båda anläggning
arna äro fortfarande i verksamhet.

Men Petersson hade även intressen på andra områden. Särskilt den 
elektriska järnsmältningen var föremål för hans funderingar, varom 
en rad patent vittnar. Han samarbetade också med Norsk Hydro om 
en metod att utvinna industriella produkter med tillhjälp av elek
triska ljusbågar. Redan 1906 skrev han till sin moder att han fått en 
ny idé till en elektrisk generator. Han samarbetade med en skicklig 
elektroingeniör »och om experimenten lyckas, kommer det att åvä
gabringa en fullständig omvälfning på området och mammas Abbe 
bli en stor man!» Tyvärr gingo experimenten ej efter önskan.

Petersson anlitades ofta för att avgiva yttranden om elektroke
miska processer, t.ex. om de Lavals metod att framställa zink. Med 
direktören för Norsk Hydro, Sam Eyde, hade han många förbindel
ser. Utom kvävefrågan diskuterades framställning av titanfärger ur 
slaggerna från elektriska ugnar. Han ville tillverka ammoniak ur 
kalkkväve och sammankoppla detta med industrier, som gåvo billig 
svavelsyra som biprodukt, t.ex. en metod för framställning av zink. 87
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Sedan tillverkningen av kalkkväve kommit i gång vid Odda bil
dades ett särskilt bolag, A.S. North Western Cyanamid Company, 
som fick Dr Petersson till administrativ direktör. Han var även med 
i styrelsen för det engelska bolag, Nitrogen Products & Carbide 
Comp. Ltd, där Alby United Carbide Factories Ltd, alltså ägarna till 
Alby- och Oddafabrikerna, ingingo med en större aktiepost.

Doktor Peterssons verksamma liv fick ett hastigt slut, då han den 18 
augusti 1914 föll överbord från en kustångare vid den norska kusten. 
Det hände under en orolig tid, vilket icke hindrade att budet om hans 
bortgång mottogs med sorg och vemod i vida kretsar. Som ett mera 
synligt bevis härpå avtäcktes på tvåårsdagen av Peterssons död en 
minnesstod på Wasstun med utsikt över Odda och fabrikerna, med 
den enkla inskriften »Fra venner». Avtäckningen försiggick i när
varo av Dr Peterssons släkt, som kommit dit från Sverige, Direktör 
Sam Eyde, som höll högtidstalet, och för övrigt en stor människo
skara, som hade samlats för att hylla minnet av en stor och god man.

Samtidigt bildades även en fond, vars namn blev »Dr Albert Pe
terssons och hans hustrus minnesfond» och vilkens avkastning skulle 
utdelas den 6 februari varje år. Dess ändamål var att »Fremme sådan- 
ne kulturelle og filantropiske formål som icke direkte skal ordnes 
gjennem beskatning».

Av särskilt intresse är det långa referat av avtäckningshögtidlig- 
heten, som står att läsa i »Odda Tidende» (organ for Odda og Ålvik 
arbeiderpartier) den 23 augusti 1916. Efter att ha skildrat avtäck
ningen av minnesstoden skriver tidningen bl.a.:

»Arbeiderbevegelsen i Odda har en sirlig grund till nasre höiagtelse for doktor 
Albert Petersson. Med sit storsindede og universelle livssyn så denne mand, som 
selv var en fremragende arbeider på sit område, at livskår og arbeide må stå for- 
holdsmessig til hinanden og man så hvordan han bestsebte seg for indenfor det 
brutale samfundssystems ramme personlig at öve mest mulig retfasrdighet under 
alle de forhold han beherskede.

Det falder sjelden eller aldrig i et arbeiderorgans lod desvserre at kunne skrive 
så uforbeholdne ord om en arbeidsleder, som vi kan gjöre i dette tilfaelde.»

Doktor Petersson var gift med Leonie Witt, dotter till Professorn, 
Geheimerådet Otto Witt. Om henne läses i samma nummer av »Odda 
Tidende»:

»Dr. Petersson fulgtes også av sin hjertensgode hustru i at gjöre godt og öve 
mest mulig rastferdighet blandt sine medmennisker. Vi har hört flere beviser på 
det. Hun gikk selv omkring hos syge i hus og hytte, hvor sol og glasde ellers var
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sjeldne gjasster, og bar mat og blomster til dem (hun sendte ikke tjenestepigen av- 
sted med et matspann og sukket lettet efterpå).

Slike sjeldne karaktertnek har vi hört ofte nsevne blandt folk, når talen kom 
ind på dr. Petersson og frue og det var kanske tapet av denne sjeldent opofrende 
kvinde, som kastet de mörkeste skygger over doktorns tilvaerelse.»

Den ivrigt verksamme uppfinnaren Gustaf de Laval var den 
förste i vårt land som byggde en karbidfabrik. Vid sitt labora
torium vid Pilgatan 3 i Stockholm anställde han år 1895 Fil. Lic. 
Pontus Liljefors för att arbeta med karbid och acetylen. Liljefors 
synes i början ha arbetat med konstruktion av ett acetylengasverk. De 
egentliga försöken att tillverka karbid förlädes däremot till Troll
hättan, där Ingeniör Hugo Karlsson hade 600 elektriska hästkrafter 
till sitt förfogande för smältning av metaller och karbid. I maj 1896 
skriver han till sin chef att han kunde göra kalciumkarbid. Planerna 
på en fabrikation i större skala forcerades. Fil. Kand C. J. Lundström 
anställdes för att någon tid därefter utnämnas till direktör för »af- 
delningen för Calciumcarbid och Acetylengasverk». Försöken med 
karbidsmältning skulle gå före alla andra forskningsarbeten. Fabriks
byggnaden på önan vid Trollhättan planerades och ritades, maskiner 
beställdes jämte allt annat som kunde behövas för att så snart som 
möjligt komma i gång med den nya tillverkningen. Och icke nog 
därmed. Det uppgjordes även planer för byggande av en större kar
bidfabrik vid Hissmofors i Jämtland. Kraftverket skulle leverera 
3 000 hästkrafter (2 200 kW), fabriksbyggnaderna beräknades kosta 
290 000 kr och ett bostadshus 38 000 kr.

Det blev likväl endast vid Trollhättan som de Laval fullföljde sina 
planer. En större fabriksbyggnad jämte kraftstation uppfördes och 
försöken i mindre skala fortsattes hela tiden, de Laval hade många 
förslag beträffande tillverkningen och i hans efterlämnade anteck
ningar finnas många skisser på ugnar. Ibland vill han ha ugnen tät 
så att de vid smältningen bildade gaserna bortgingo under högt 
tryck(!). Enligt en annan konstruktion skulle den smälta karbiden 
få droppa genom ett rör ned på en kall skiva, varigenom karbiden 
skulle erhållas i form av hagel. Att tillföra råmaterialet kalk och kol 
i form av briketter var även föremål för många experiment. Efter
som handelskemisten John Landin hade ett patent på detta förfaran
de, sökte de Laval kringgå detsamma på olika sätt. I olikhet med 
andra fabrikers metoder, då såväl som nu, sökte de Laval även an
vända kalksten i stället för bränd kalk. Han använde sålunda elek-

Gustaf de Laval.
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trisk kraft för att bränna kalken vid dessa försök, vilket likväl var 
oekonomiskt. Det framgår tydligt av de Lavals anteckningar att han 
icke var nöjd med försöksresultaten. Det voro ej heller hans förlags- 
män. År 1897 ombildades företaget till ett bolag vid namn AB de 
Lavals Elektriska Smältugn, och i samband därmed indrogs en del 
personal, bl.a. Direktören C. J. Lundström. Dr Liljefors flyttades till 
Trollhättan och de Laval reste till Frankrike för att engagera en 
»kraft med nutidens erfarenhet beträffande calciumkarbidens fram
ställande». Någon sådan disponibel kraft fanns tydligen icke. På 
hösten samma år inköptes från Tyskland en elektrisk ugn, som kal
lades tennerugnen. Denna torde ha varit konstruerad av Armin Ten
ner, som hade introducerat Willsons karbidugn i Tyskland. Det bör 
alltså ha varit en modifierad Willson-ugn. Samtidigt hade de Laval 
byggt en ny ugn vid önan och i början av oktober 1897, då tyska 
ingeniörer kommit till Trollhättan för att bygga tennerugnen, etable
rades en regelrätt tävlan mellan de båda ugnstyperna. Tyskarna blevo 
först färdiga, och en av de Lavals ingeniörer har senare berättat om 
denna händelse. Ugnen var en s.k. blockugn av ljusbågstyp, spän
ningen var låg men strömstyrkan »kollosal». Ugnen smälte ned helt 
och hållet och vid ett fotografi av tennerugnen står skrivet: Prof körd 
med fiasco 9—12 okt. 1897.

Någon dag senare hade de Laval sin ugn färdig och den provkör
des först en vecka och efter en reparation användes den så länge kar
bidtillverkningen var i gång på önan. Några dagar efter de första 
lyckade smältningarna skriver de Laval till en av intressenterna i sitt 
företag bl.a.: »En smältugn för kalciumkarbid efter en ny princip har 
jag fått färdig och skall uppsätta den i stor skala, hvarmed karbiden 
kommer att tillverkas till helt andra priser än hittills». Med en firma 
i England korresponderar han beträffande leveranser av karbid.

Tyvärr finns ingen bild av de Lavals karbidugn. I en bok om ace
tylenbelysning, utgiven 1899 av C. von Malmborg, förekommer vis
serligen en elektrisk smältugn av de Laval och det beskrives även huru 
karbidtillverkningen utförts i densamma. Den torde ha varit använd
bar för vissa metallsmältor, men för karbidtillverkning var den nog 
omöjlig.

Dessa karbidugnar förbrukade 300—370 kW vid en spänning av 
70 volt. Hela kraftförbrukningen var ca 750 kW.

Gustaf de Laval hade många funderingar beträffande användning
en av karbid. Att han intresserade sig för acetylenbelysning framgår90
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av de konstruktioner av gasverk, som han lät utföra. Möjligheten att 
konkurrera med den elektriska belysningen var likväl mycket liten 
och de Laval bidrog själv härtill genom att tillverka glödlampor. 
Tankarna kretsade kring en explosionsmotor, som skulle drivas med 
acetylen och kombineras med den mjölkningsmaskin, varmed han 
samtidigt experimenterade. Våren 1896 skriver de Laval i sin dag
bok: »Ett viktigt problem, att, måhända öfver karbiden och vatten
fallen, förvandla kol till flytande bränsle, svarande mot t.ex. petro
leum. Det flytande bränslet är otvifvelaktigt det beqvämaste när me
toden är färdig.» Trots ivriga bemödanden väntar metoden fortfa
rande på sin lösning.

Någon större framgång för de Laval medförde ej de långvariga 
och säkerligen dyrbara försöken att tillverka kalciumkarbid. Fabri
ken nedlades också efter ett par år. Karbidpriset hade fallit katastro
falt till följd av överproduktion, och de Lavals fabrik var endast en 
bland de många, som på grund härav inställde sin verksamhet. Den 
allmänna depressionen på karbidmarknaden var väl en av orsakerna 
härtill.

Den svenska elektrokemiska industrien grundlädes på 1890-talet. 
Den första anläggningen var Månsbo Kloratfabrik vid Avesta, byggd 
av Stockholms Superfosfatfabriks AB åren 1893—94. Följande år 
grundades Elektrokemiska AB i Bengtsfors och Gustaf de Laval på
började sina försök att smälta järn och karbid i Trollhättan. Under 
århundradets sista år byggdes vid Alby, 11 km söder om Ånge, en 
större kraftstation, avsedd att leverera elektrisk kraft till flera elek
trokemiska industrier.

Alby var vid denna tid en järnvägsstation, belägen inom ett stort 
skogsområde och väl närmast avsedd att upptaga skogens produkter. 
Någon annan bebyggelse fanns icke. Namnet togs från Alby by ca 5 
km söder om stationen. Den förbiflytande Ljungan bildar vid Alby 
en rad forsar, av vilka Albyforsen eller Svarveln samt Ringdalsforsen 
längre ned äro de största. Båda dessa forsar äro utbyggda.

Den primära orsaken till att en större kraftstation byggdes i Alby 
synes ha varit avsikten att här anlägga en fabrik för tillverkning av 
kaliumklorat enligt en metod, som utexperimenterats av Docenten 
Gunnar Elias Cassel vid Tekniska Högskolan. Det goda resultat, som 
erhållits vid den tidigare byggda kloratfabriken vid Månsbo, inbjöd 
förmodligen till konkurrens. Cassel hade en mindre försöksanlägg
ning på Grevgatan i Stockholm och resultatet härav ansågs så gott,

Alby Karbidfabrik.
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att en utvidgning i industriell skala skulle löna sig. Metoden inköptes 
av Professor Mittag-Leffler (även Elektrokemiska AB i Bengtsfors 
hade spekulerat på densamma), men för dess exploatering erfordrades 
ca 2 ooo hk i form av elektrisk energi.

Hösten 1897 uppköpte Mittag-Lefflers broder, Ingeniör Arthur 
Leffler, vattenrätten till Albyforsarna jämte tillhörande mark, om
fattande 33 hektar, för ett pris av 26 853 kr, och vid ett urtima ting 
i Ånge med Torps tingslag den 30 november 1897 erhöll Leffler rätt 
att vid Albyforsen anlägga en vattenkraftstation.

Förberedelserna voro nu tillräckliga för ett par bolagsbildningar. 
I början av år 1898 bildades Alby Vattenfalls AB med ett aktiekapi
tal på minst 2 milj. kr. Dess uppgift var att bygga vattenkraftstatio
nen vid Alby med en kapacitet av 20 000 hk i bästa fall, men med 
minst 10 000 hk. Mittag-Leffler ägde nära tre fjärdedelar av akti
erna och Ingeniör Leffler nära en fjärdedel. Den sistnämnde valdes 
jämte tre andra herrar till styrelse och Mittag-Leffler blev suppleant 
i styrelsen. Vid första styrelsesammanträdet beslöts att av Ingeniör 
Leffler inköpa det förutnämnda markområdet jämte vattenrätten för 
1 milj. kronor.

Samtidigt med Alby Vattenfalls AB konstituerades även Alby Elek
trokemiska AB, som skulle tillverka kaliumklorat enligt Cassels me
tod. En professor i kemi vid Tekniska Högskolan utförde, på upp
drag av Mittag-Leffler, en beräkning på kostnaden för kloratfabri
ken och för dess drift och kom till det goda resultatet att bolaget 
skulle erhålla 64 %> på nedlagt kapital. (Första året blev det en för
lust på 150000 kr. År 1901 måste bolaget likvidera.)

Eftersom Kloratbolaget endast skulle köpa 2 000 hk av Vatten
bolaget måste flera abonnenter på kraft anskaffas. Någon tid efter 
det att ovannämnda bolag konstituerats grundades även Alby Cal- 
cium-Carbid AB, med ett aktiekapital på 400 000 kr och med upp
gift att tillverka kalciumkarbid.

Ingeniör Leffler valdes till verkställande direktör i samtliga bolag. 
För Alby Vattenfalls AB valdes han på livstid. I styrelsen för Kar
bidbolaget ingick Ingeniör Leffler och bland andra även Fil. Kand. 
C. J. Lundström, vilken torde ha varit den ende som hade någon 
kännedom om karbid. Dels hade han konstruerat ett acetylengasverk 
»Securitas», som tillverkades av Nordiska Acetylen AB i Stockholm, 
och dels hade han en kortare tid varit anställd hos de Laval som di
rektör för hans »Carbid- och Acetylengasverksafdelning».92
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På våren 1898 gjorde Leffler och Lundström en resa till Tyskland 
för att besöka firmor, som tillverkade utrustning för karbidfabriker. 
Anbud erhöllos även från firmor som fortfarande äro välkända, 
Schuckart &: Co i Niirnberg, Siemens & Halske och A.E.G. Samtliga 
erbjödo små elektriska smältugnar av blockugnstyp med en kraftför
brukning av ca 250 hk. Priset på karbid var vid denna tid i Tysk
land 560 RM och efterfrågan var stor.

Någon affär med de tyska firmorna blev det icke. Professor Mittag- 
Leffler hade varit i förbindelse med Fil. Dr Albert Petersson, då an
ställd vid karbidfabriken i Notre Dam de Brian^on, och engagerade 
honom för karbidfabriken i Alby. Detta var onekligen ett mycket 
gott val och Petersson kom till Alby sommaren 1898. Någon fabriks
byggnad var icke påbörjad vid den tiden men den planerades för en 
tillverkning av 4000 ton karbid. Av Vattenbolaget skulle hyras 3 300 
hk. Detta bolags organisation var sådan, att abonnenterna fingo hyra 
kraften vid turbinaxeln. Installering av elektriska generatorer utförde 
abonnenterna själva.

Karbidfabrikens aktiekapital ökades år 1899 med 100 000 kr till 
500000 kr. Till disponent för fabriken antogs Ingeniör Hugo Laurell. 
Man fick en del förfrågningar om karbidleveranser. Visby hade fun
deringar på att bygga ett acetylengasverk för ytter- och innerbelys- 
ning och ville köpa karbid, O. B. Hammar i Hamburg ville köpa hela 
tillverkningen under år 1900 m.m.

Karbidtillverkningen kom i gång i oktober 1899. Dr Petersson hade 
utsetts till den tekniske ledaren, sedan Ingeniör Lundström lämnat sin 
plats. Man hade byggt tre smältugnar enligt Peterssons ritningar på 
vardera 400 kW, som nu kördes i gång. Dessa ugnar voro annorlunda 
byggda än de, som tidigare kommit till användning. De sistnämnda 
voro s.k. ljusbågsugnar, som arbetade enligt samma princip som en 
båglampa, där den erforderliga hettan alstrades av den ljusbåge, vil
ken bildades mellan elektroderna. Den nya ugnen baserade sig på 
det förhållandet att ugnsmaterialet hade förmågan att i viss grad 
leda den elektriska strömmen. Genom att konstruera ugnen så, att 
den hade ett stort tvärsnitt upptill och ett litet nedtill, kom ström
koncentrationen att bliva störst vid ugnens botten och som en följd 
härav även varmare. På så sätt blev ugnsmaterialet bäst smält nedtill 
och kunde lätt avtappas, varefter nytt råmaterial påfylldes upptill.

Det var ett avsevärt framsteg som härmed gjordes, vilket även 
framgår av de förfrågningar från utlandet, som inkommo till bola- 93
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get. Det begärdes likväl nästan en halv miljon kr för metoden och så 
mycket var det ingen som ville betala. I händelse av affär skulle Dr 
Petersson erhålla 25 °/o på nettovinsten. Som särskild uppmuntran 
fick Petersson mot slutet av år 1900 mottaga ett dyrbart guldur av 
Karbidbolaget.

För framställning av kalciumkarbid erfordras kalk i form av kalk
sten och kol i form av koks, antracit eller träkol. Kalkstenen köptes 
först från Tand i Jämtland eller från Gotland. Senare erhölls rätt till 
brytning av kalksten i ett kalkbrott beläget vid Florens järnvägssta
tion på Merakerbanan i Norge. För att underlätta transporten här
ifrån anlades en 2 km lång linbana. Det andra råmaterialet, kol, van
ligen i form av koks, måste köpas från utlandet och omlastas till järn
väg i Sundsvall. Allt detta medförde att frakterna för råmaterialet 
var en mycket stor utgift för Karbidbolaget. Detsamma gällde även 
för den färdiga produkten. Vid ett besök som en grupp riksdagsmän 
gjorde vid Alby 1920 höll dåvarande chefen för Vattenbolaget, K. A. 
Widegren, ett tal, vari han påpekade att Alby var ett skolexempel på 
hur en tung industri icke skulle anläggas. Detta med särskild hänsyn 
till de stora fraktkostnaderna. Men Alby byggdes vid en tid då trans
porten av den elektriska kraften var ett olöst problem. Den som ville 
utnyttja vattenkraften för en elektrokemisk industri var nödsakad 
att lägga fabriken intill vattenfallet.

Utom karbidugnshuset med kylhus och packhus uppfördes en verk
stadsbyggnad omfattande reparationsverkstad, bleckslageri och tunn- 
binderi för tillverkning av emballage, smedja och förrådslokaler, la
boratorium och kontor. Dessutom byggdes disponentbostad samt en 
del arbetarbostäder. Tillsammans med Vattenbolagets och Kloratbola- 
gets anläggningar växte här upp ett samhälle i den tidigare öde byg
den. Även om en del därav verkade kåkstad, sökte man från början 
få en viss ordning på det hela. Affärsfolk och hantverkare flyttade 
dit och många uppförde egna byggnader. På kvällen möttes man vid 
tåget från Stockholm, som medförde dagens morgontidningar. Det 
var länge det enda nöjet. Så småningom byggdes ett Folkets hus, där 
nöjeslivet kunde taga andra former. Ganska snart blev Alby munici- 
palsamhälle.

Knappt hade karbidtillverkningen kommit i gång förrän svårig
heterna började visa sig. Nya och större smältugnar installerades för 
att möta den väntade stora efterfrågan på karbidleveranser, vilken 
likväl uteblev. I början av år 1900 stod priset på karbid i ca 300 RM94
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pr ton men sjönk under första halvåret till hälften. För att ordna han
deln bildades en förening av mellaneuropeiska och skandinaviska kar
bidfabriker. I detta syndikat ingick även Alby Karbidfabrik. En del 
mindre karbidfabriker upphörde med sin tillverkning och för de åter
stående blev den ransonerad.

Förlusten för Alby Karbidfabrik uppgick under år 1900 till 
150000 kr. Man satte visserligen stort hopp till en ny ugnskonstruk- 
tion av Dr Petersson med fasta elektroder, vari elektrodförbruk
ningen skulle reduceras till ett minimum, men dessa förhoppningar 
infriades icke.

På hösten år 1900 anmälde verkställande direktören i de tre Alby- 
bolagen, Arthur Leffler, att han önskade avgå. Dessförinnan hade Vat
tenbolagets styrelse befullmäktigats att av herrarna Leffler inköpa 
deras aktier i Alby Elektrokemiska AB och Alby Calcium-Carbid AB 
för 200000 resp. 100000 kr. De skulle även inköpa aktier i ett pla
nerat Alby Alkali AB för den händelse herrarna Leffler skulle teckna 
aktier däri. Ingeniör Leffler erhöll även som gåva ett område på 1,25 
hektar, som han tidigare sålt dyrt till bolaget. I en rundskrivelse till 
sina kreditorer meddelade Karbidbolaget att det icke kunde inlösa 
växlar, som skulle förfalla. Man försökte sälja karbidmetoden till 
utlandet till mycket reducerat pris, men ingen spekulant anmälde sig.

Till verkställande direktör efter Ingeniör Leffler utsågs Fabrikören 
H. Dufva från 1/1 1901 men han uppsade sin plats i maj samma år. 
Det gjordes nu en utredning över bolagets ställning av Auditör E. 
Martin. Det befanns då, att såväl aktiekapitalet på 500 000 kr som 
en mindre reservfond voro förbrukade och att hela bristen uppgick 
till 663000 kr. Den 17 juni 1901 beslöt bolagsstämman om bolagets 
likvidering och ny styrelse valdes. Ungefär samtidigt drabbades även 
Alby Elektrokemiska AB av samma öde. Också Alby Vattenfalls AB 
kom genom dessa förhållanden i stora svårigheter, eftersom det var 
ett livsvillkor för detta bolag att få leverera kraft. Man hade t.o.m. 
funderingar på att få stambanan mellan Bollnäs och Änge elektrifie
rad och att Vattenbolaget skulle bli dess kraftleverantör. Våren 1901 
kom ett meddelande från herrarna Leffler att de ämnade sälja sina 
aktier i Vattenbolaget. Men denna försäljning kunde icke komma till 
stånd om inte Arthur Leffler avstod från sin livstidsanställning som 
verkställande direktör. Han gav därför Vattenbolaget rätt att inom 
två år häva detta avtal sedan han befriats från sina borgensförbin
delser. Den mest intresserade banken i Alby-företagen var vid denna 95
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tid Kristianstads Enskilda Bank. Mellan banken och Mittag-Leffler 
inleddes nu förhandlingar och Auditör Martin erhöll den nya styrel
sens uppdrag att bevaka dess intressen gentemot den gamla styrelsen. 
Eftersom herrarna Leffler ägde så gott som alla aktier, var det alltså 
dem saken gällde. Genom ett ombud förklarade sig den gamla sty
relsen »villig att återlämna de värden som sedan i aug. (1901) blifvit 
af den styrelsen bolaget (Vattenbolaget) frånhänt», emot att den 
gamla styrelsen erhöll full decharge.

Hurudana förhållandena varit framgår bäst av revisorernas utta
lande i sin berättelse: »Af styrelse- och bolagsprotokollen framgår att 
mellan professor Mittag-Leffler och ingeniör Arthur Leffler å ena, 
samt bolaget å andra sidan, förekommit en mängd transaktioner, be
stående av köp, byten, gåfvor och lån, hvilkas hufvudsakliga syfte 
synes hafva varit att på bolagets bekostnad gynna bemälde herrar». 
Revisorerna sluta med att avstyrka ansvarsfrihet.

Liera fastigheter, bland andra Ringdalsforsen, återgingo nu till bo
laget, en del inteckningar och stora summor som kristianstadsbanken 
och den nya styrelsen krävde, inbetalades. Vid den följande bolags
stämman erhöll även den gamla styrelsen decharge.

Lör Karbidbolaget ordnades så att ett nytt bolag, Alby Carbid
fabriks AB, övertog det gamla bolagets tillgångar och skulder för 
1 225 000 kr genom att övertaga kris tians tadsbankens reducerade 
fordran på 400000 kr samt ett lån ur manufakturlånefonden på 
75 000 kr. Vidare skulle Vattenbolaget få preferensaktier för 650 000 
kr och de gamla aktieägarna skulle få stamaktier motsvarande 20 °/o 
av det gamla aktiekapitalet, alltså 100000 kr.

Alby-bolagens svåraste tid var nu över. Alby Carbidfabriks AB 
för 1902 gick med en vinst på 59000 kr, som gick till avskrivningar 
och fonder, men det var i alla fall ett gott tecken på att tiderna hade 
ändrats. Dr Petersson blev fabrikens disponent från 1903.

Aktiemajoriteten ägdes år 1904 av Bankaktiebolaget Södra Sve
rige, som detta år sålde den till The Sun Gas Company Ltd, London. 
Karbidmarknaden hade kommit in i ett gynnsamt läge och Alby kun
de ej leverera allt som efterfrågades. Därför började Ringdalsforsen 
att utbyggas och var färdig 1906. Karbidfabriken var sedan uppe i 
en årskapacitet av 14 000 ton karbid. Samma år flyttade Dr Petersson 
till Odda i Norge, vilket här tidigare nämnts.

Karbidindustrien hade nu kommit in i en period, där utsikterna 
till ett gott resultat visade sig gynnsamma, beroende på dess tillverk-96



Karbidugn vid Trollhättans Carbid-Fa- 
brik enligt Tenner. Ugnen smälte ned 
första gången den användes.

Minnessten vid Odda över Albert Pe
tersson.



Skiss av Gustaf de Laval år 1898 till karbidugn för framställning av karbid 
i hagel form.
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Skiss av Gustaf de Laval till karbidugn. Enligt anteckningen av de Laval 
har ugnen byggts och använts.



Gustaf de Lavals skiss 
till karbidugn den 15I i 
ar 1899. Genom hålet i 
den nedre kolelektroden 
skulle den smälta kar
biden droppa ned på en 
avkyld platta.
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ning av gödselmedlet kalkkväve. Denna tillverkning intresserade 
Alby Karbidfabrik redan 1903, då verkställande direktören besökte 
det tyska bolag, som innehade patenträtten. De inkommo även med 
anbud, men det blev ingen affär. Metoden var nog inte tillräckligt 
utexperimenterad vid den tiden. Först efter några år hade man kom
mit fram till en hållbar metod och enligt denna byggdes vid Odda en 
fabrik år 1908, varefter Alby följde år 1912.

Under det första världskriget voro vinsterna höga även vid kar
bidfabriker, men kriget var knappt över förrän såväl Alby Vatten
falls AB som Alby Carbidfabriks AB bytte ägare. Båda såldes då till 
Stockholms Superfosfatfabriks AB, som från den tiden blev landets 
enda tillverkare av karbid och kalkkväve. Alby fabrikens ogynnsam
ma läge ur fraktsynpunkt m.m. gjorde likväl att de nya ägarna bör
jade se sig om efter en lämpligare plats. De funno denna vid Stockvik, 
vid kusten söder om Sundsvall. En kraftlinje drogs dit från Alby och 
tillverkningarna pågingo där till 1941. Andra världskriget syntes emel
lertid bli långvarigt, varför tillverkningen togs upp igen vid Alby för 
att upphöra någon tid efter krigets slut.

Vid Månsbo, beläget vid Dalälven mitt emot Avesta, byggdes åren 
1:893—94 en fabrik för tillverkning av kaliumklorat på elektroke
misk väg. Det var den andra i världen. Fabriken ägdes av Stockholms 
Superfosfatfabriks AB, vars direktör Oscar Carlson patenterat ett 
nytt förfarande. Direktör Carlsons äldste son, Birger Carlson, hade 
efter avlagd examen vid Tekniska Högskolan år 1896 rest till Tysk
land och bl.a. tagit anställning hos Deutsche Gold- und Silberscheid- 
anstalt, där han en tid arbetade vid deras avdelning för tillverkning- 
av kalciumkarbid. Där hade utexperimenterats en ugn av blockugns
typ. Birger Carlson lyckades intressera sin fader för att vid Månsbo 
bygga en mindre karbidfabrik enligt detta system. År 1899 påbörja
des detta arbete och blev färdigt under följande år. Tillverkningen 
beräknades till 1200 ton karbid årligen. Åtta ugnar installerades och 
voro i gång cirka 6 månader under år 1900. Det beräknade försälj
ningspriset på karbid slog alldeles slint, likaså den beräknade stor
slagna vinsten. Birger Carlson, som i tal och skrift berömt ugnen från 
Deutsche Gold, fann sig nödsakad att byta ut densamma mot en liten 
ugn från Société Anonyme Swisse de Tlndustrie Eleotrochimique 
Wolta i Geneve. Efter åtskilliga experiment med hemgjorda ugnar 
igångsattes den schweiziska ugnen i maj 1902 och gick så länge som 
Månsbo var i Fosfatbolagets ägo, dvs. till år 1925. Ugnen bestod av
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vid Månsbo.

101



Karbidindustrien

Karbidfabriken 
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Elektriska AB.
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en plåtcylinder, 2 cm i diameter, och var 600—800 mm hög. Botten 
utgjordes av en tjock järnplatta och ovanpå denna stampades en kol- 
haltig massa, som blev den ena elektroden. Någon inmurning av ugnen 
förekom icke, utan det mer eller mindre hopsintrade råmaterialet fick 
utgöra väggarna omkring plåtmanteln. Den andra elektroden hängde 
i ugnens mitt. Ugnen kördes med ca 7000 amp. och 65—70 volt. Kar
biden avtappades på samma sätt som beträffande albyugnama, var
efter nytt råmaterial påfylldes upptill. Tillverkningen per dygn upp
gick till ca 2 ton.

Den lilla karbidfabriken hade stor fördel av att vara en liten del 
av en större fabrik med annan tillverkning. Kraftstation fanns förut 
och man behövde endast installera en för ändamålet lämplig elektrisk 
generator. Långt innan fabriken stoppades hade Fosfatbolaget byggt 
en stor karbidfabrik i Ljungaverk, färdig 1913, och en annan i Troll
hättan år 1917. Men eftersom karbidtillverkningen då hade trampat 
ur barnskorna, skola de ej behandlas närmare i detta sammanhang.

I sin årsberättelse över verksamheten under år 1900 meddelade 
styrelsen för Örebro Elektriska AB bl.a. att den, med anledning av 
att den utbyggda kraften ej kunde fullt utnyttjas, hade beslutat an
lägga en mindre karbidfabrik vid öfalla, Karlskoga. Fabriken för
lädes vid Brattforsen, fastän någon kraftstation ännu ej uppförts 
där, men avsikten var att efter forsens utbyggnad skulle karbidfabri
ken ta sin kraft därifrån. Karbidfabriken hade förvärvat rätten att 
använda ugnar från Deutsche Gold- und Siiberscheidanstalt (alltså 
samma som vid Månsbo). Trots alla försök visade det sig att man 
med dessa ugnar ej kunde nå det resultat som hade utlovats. Bolaget 
hade därför upphört att använda denna metod och övergått till ett 
nytt system, som var bolagets eget. Därmed hade erhållits betydligt 
lägre tillverkningspris än förut.

Till följd av prisernas stora växlingar under år 1900 hade tillverk
ningen av karbid icke forcerats utan inskränkts till ett minimum. 
Det framhålles, att under åren 1898 till 1899 hade karbidpriset va
rit ca 400 RM pr ton och allt som tillverkades kunde säljas, men 
under år 1900 hade priset gått ner till 160—200 RM och efterfrågan 
hade varit obetydlig.

I det syndikat, som bildades 1901 (se Alby), hade Örebro Elekt
riska AB jämte övriga svenska karbidfabriker ingått i form av ett 
bolag som kallades Svenska Carbidförsäljnings AB. Detta var före
gångare till Svenska Carbidkontoret i Göteborg, vilket fortfarande
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existerar. Styrelsen för Örebro Elektriska AB fann under år 1901 
det vara fördelaktigt att upphöra med karbidtillverkningen och 
överlåta tillverkningssättet till Alby Carbidfabriks AB. Lokalerna 
skulle användas till annat ändamål.

Den i början omnämnde L. M. Bullier hade överlåtit rätten till sina 
karbidpatent på Société des Carbures Métallique i Paris och denna 
firma representerades i Sverige av A. R. Nordvall i Göteborg. Våren 
1898 började ett konsortium att planera en utbyggnad av Yngereds
forsen i Ätran, nära Falkenberg, och Nordvall föreslog dem att bygga 
en fabrik för tillverkning av 4 000 ton kalciumkarbid årligen. Hans 
huvudfirma hade uppgjort en kalkyl på kostnaden enligt följande:

Yngeredsforsen med jordområde 
Vattenbyggnader enl. ingeniör Richerts beräkning 
Dynamos och turbiner för 5 000 elektr. hästkrafter 

enl. Société des Carbures Métalliques beräkning 
Kemiska Fabriken med elektriska ugnar enl. d:o 
Diverse byggnader och arbetarbostäder enl. d:o 
Aktier i Falkenbergs Järnvägs AB vid aktieemission 

för byggande av bandelen Ätrafors—Yngeredsfors 
Rörelsekapital
Société des Carbures Métalliques i Paris. 1/3 av aktie

kapitalet i fria aktier för deras patenter, metoder 
m.m. i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryss
land, Belgien och Storbritannien. Aktiekapitalet be
räknas till 1,5 milj. kr

S:a kr

250 000 kr 
200 000 »

360 000 » 
180 000 » 
144 000 »

50 000 » 
316 000 »

500 000 »
2 000 000 »

Försäljning av 4 000 ton karbid å 270 kr 1 080 000 »
Tillverkningskostnad för 4 000 ton å 144 kr 576 000 »

Rest 504 000 kr

Härifrån avgår i administrationskostnader 52 000 kr 
8 °/o å 600 000 kr (obligationslån) 48 000 » 100 000 »

Nettoförtjänst ca 400 000 kr eller ca 25 °/o på aktiekapitalet. Pro
spektet, som är skrivet på engelska, börjar med »A safely and lightly 
lucrative industry». Det framhålles att Bullier är den egentlige upp
finnaren av metoden att på »elektrolytisk» väg framställa karbid och 
att han haft en process med Willson i England, där Bullier tillerkän
des prioritetsrätten, varigenom alla Willsons patent slopades.

Projekt vid 
Yngeredsfors.
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Härtill kan anmärkas att i Willsons patent i England av den 28 
nov. 1892 uppgavs, att kolet skulle tagas ur tjära och beck. Däremot 
dröjde han ända till 1894 att taga patent på framställningen av metal
liska karbider, användbara för framställning av acetylen. Att Willson 
redan 1892 framställde avsevärda mängder karbid är fullt bekräftat.

Ovanstående framställning av Nordvall återfinnes även i en P.M. 
för bildande av ett aktiebolag. Société des Carbures Métalliques garan
terar där tre kg ren karbid per elektrisk hästkraft och dag eller något 
mer än ett ton karbid per elektrisk hästkraft och år. Tillverknings
kostnaden skulle ej överstiga 200 francs (= 144 kr) per ton fritt Fal
kenberg. Nettoförtjänsten hade nu sjunkit till 22 °/o på aktiekapitalet. 
Mera än så berätta icke papperen i den kände affärsmannen Wil
liam Olssons arkiv i Tekniska Museet. Så mycket är likväl känt att 
det icke blev någon karbidfabrik vid Yngeredsforsen, trots de goda 
villkor för penningplacering som ställts i utsikt.

Källor. Torsten Althin: Gustaf de Laval 1845 — 
1913. Minnesskrift. Stockholm 1943.

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebo
lag 1871 —1946. Minnesskrift. Stock
holm 1946. Dessutom det material, som 
legat till grund för densamma.

Diverse uppgifter om Dr A. Petersson har 
erhållits från Direktör F. W. Bruce, 
Odda, och Ingeniör Bjarne Björnstad, 
Norsk Teknisk Museum.

Egna hågkomster.
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