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Dland vårt lands pionjärer på teknikens område intager civilingen- 
iören August Peter Eberhard Seger en aktad plats. Han var en av 
dessa mångfrestare, som visade vägen, och vilkas grundläggande ar
beten senare generationers konstruktörer kunde ytterligare utforma 
och förbättra. Allmänt bekanta äro hans konstruktioner av en ång- 
turbin och dammsugaren »Salus».

Eberhard Segers farfar var trädgårdsmästare vid Segersjö slott i 
Lännäs, Närke, i vilken socken också Eberhard föddes den 24 augusti 
1854. Föräldrarna, fabrikören August Wilhelm Seger i Björkelund 
och hans hustru Elisabeth Mathilda Otterdahl, flyttade med sonen till 
Kungsör redan året efter hans födelse.

I moderns hemstad, Eskilstuna, blev han 1865 elev vid Eskilstuna 
Lägre Elementarläroverk.

Våren 1870 slutade han skolan och tog anställning som mekanisk 
arbetare vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna, knappt 
sexton år gammal. Faktoriet var nyligen utvidgat och iordningställt 
för masstillverkning av 1867 års gevär, Remingtongevären, och ka
paciteten var 1 5 000 å 20 000 gevär pr år. Eberhard tog denna an
ställning troligen för att skaffa medel till fortsatt utbildning i sina 
älsklingsämnen, fysiken och mekaniken.

Tekniska skolan i Eskilstuna hade sedan 1858 en söndags- och af
tonskola. Där började han hösten 1870 under sin fritid att studera 
vidare, men fortsatte som vanligt vid faktoriet.

När han 1873 avlagt sin examen, slutade han också anställningen 
och begav sig till Stockholm. Där sökte han in vid Kungl. Teknolo
giska Institutet, Drottninggatan 95 A, och började på hösten som 
extra elev bland 8 5 kamrater. Han var då nitton år gammal, och me
delåldern bland de nyantagna eleverna var 19,5 år.

Sommaren 1875 var han tillbaka i Eskilstuna och arbetade där som 
ritare vid Munktells Mekaniska Verkstad. Han fortsatte emellertid 
på hösten åter vid institutet och blev 1876 specialelev i tillämpad 
fysik under Professor Gustaf Robert Dahlander. Våren 1878 utexa
minerades Eberhard Seger som den då ende specialeleven från institu
tet, som under tiden omorganiserats till nuvarande Kungl. Tekniska 
Högskolan.

Hos en förutvarande biträdande lärare just i tillämpad fysik vid 
institutet, civilingeniören Ernst August Wiman, erhöll han samma år 
anställning som ritare. Wiman var bekant som konstruktör av upp-
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värmnings- och ventilationsanordningar och var 1886 med bland stif
tarna av Svenska Uppfinnareföreningen. Hans firma, Wiman & Co, 
hade till adress Gamla Kungsholmsbrogatan 44, Stockholm.

Påföljande år engagerades Seger av civilingeniören Per Alarik (Al
rik) Liedbeck, som nyligen återkommit från Paris och etablerat sig i 
Stockholm som konsulterande »Teknisk ingeniör» för de nobelska 
dynamitfabrikerna i Sverige, Norge, England, Tyskland, Italien, 
Frankrike och Spanien. Han hade 1866—67 varit verkmästare vid 
Vintervikens Nitroglycerinfabrik vid Stockholm och sedan anlagt dy- 
namitfabriker här och utomlands.

Ingeniör Liedbecks namn är intimt förknippat med Segers, och de 
samarbetade under en följd av år. Genom honom blev Seger från 1880 
konstruktör för Nobels dynamit- och krutfabriker, vilket han fortfor 
att vara till 1905. Åt Liedbeck och Alfred Nobel utförde Seger kon
struktions- och arbetsritningar till maskiner, apparater och anlägg
ningar för framställning av sprängämnen och nobelkrut. Han hade 
då mestadels sin arbetsplats i Liedbecks laboratorium, Kammakarega- 
tan 40.

Det berättas om en gång, när Seger samarbetade med Nobel på 
en gemensam idé. Det var en kolvmaskin, som skulle drivas av små 
sprängladdningar. Den exploderade emellertid vid första startförsö
ket, varefter det projektet nedlades.

Vid Nobels död 1896 erhöll Seger en större summa penningar men 
dessa experimenterade han snart bort.

Åt metriska mått- och viktfabriken i Spånga konstruerade Seger 
maskiner och anlade år 1880 en verkstad i Rotebro för tillverkning 
av nya vikter.

Den 12 februari 1882 gifte Seger sig i Linköping med Thecla Svan- 
hilda Sophia Gudborg Fridkulla Wikblad, född den 21 oktober 1852 
i Skänninge och död den 20 januari 1918 i Stockholm, dotter av syss
lomannen vid fattigvårds- och arbetsinrättningen i Linköping, Lars 
Johan (Janne) Wikblad och hans hustru Sophia Gustafva Friberg. 
Fru Gudborg Seger var liksom sin make mycket fin, rar och försynt.

Segers privata uppfinnareverksamhet synes ha börjat omkring 
1880. Den 8 oktober 1881 och den 20 november 1886 erhöll han pa
tent (n:r 3256 och 829) på kapsylmaskin för tillverkning av metall
kapslar och metallhylsor.

Seger och Liedbeck bildade 1888 ett särskilt bolag, som skulle över
taga patenten och driva kapsylfabrikation. Detta bolag kallades AB 107
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Svenska Kapsylfabriken och äger ännu 1954 bestånd. Bolagsord
ningen antogs den 5 maj 1888. Aktiekapitalet utgjorde 150 000 kro
nor, varav Liedbeck innehade aktiemajoriteten och Seger endast en 
mindre aktiepost (9 000 kr). Styrelsen bestod av A. Liedbeck, förre 
chefen för flottans fasta minförsvar, kommendörkapten Carl Fredrik 
Ekermann, och kamreraren, senare byrådirektören i Kungl. Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsen, Pehr Fienrik Hedenblad.

Bolaget övertog lokalerna efter Stockholms Kapsyl- och Stanniol- 
fabrik, som grundats 1877 av civilingeniören, chalmeristen Jacob 
Adalrik Olbers, vilken 1882 övergått till att syssla med egna smärre 
uppfinningar. Dessa lokaler voro belägna i fastigheten Pilgatan 16 
och 18 (nu Folkungagatan 94) i hörnet av nuvarande Nytorgsgatan, 
vilken fastighet ägdes av J. E. Eriksons Mek. Verkstads AB (se Da> 
dalus 1947). Herrarna Ekermann och Hedenblad tillhörde även sty
relsen för sistnämnda bolag. Vid Ekermanns död 1907 invaldes i kap
sylfabrikens styrelse nuvarande chefens fader, disponent Frans Nico- 
laus Gill.

Den 3 oktober 1888 övertog AB Svenska Kapsylfabriken Segers 
båda patent, det nyare på den förenklade maskinen en tid skrivet på 
A. Liedbeck och en hans släkting, Knut Ling. Den sistnämnda kapsyl- 
maskinen tillverkades hos J. E. Eriksons Mek. Verkstads AB. Den 
finns ännu i förvar vid kapsylfabriken, som numera är belägen Tjär- 
hovsgatan 44.

Liedbeck hade förbindelse med J. E. Eriksons mekaniska verkstad 
redan 1874, då verkstaden efter hans ritningar, och möjligen efter 
hans rekommendation, tillverkade nästan alla maskinerna till Vinter
vikens nyuppförda nitroglycerinfabrik. Med tanke på detta och på 
att kapsylfabriken inrymdes i samma hus, är det ej förvånande, att 
Seger utförde sina mekaniska experiment vid just denna verkstad. 
Där möttes också många av 80- och 9o-talens uppfinnare med sina 
försök. Möjligen hade Seger här någon personlig kontakt med Doktor 
Gustaf de Laval, ty det förefaller som om Seger fått en del impulser 
av honom.

Är 1886 slutförde Seger vid verkstaden experiment med en centri- 
fugalseparator, och han erhöll den 6 december s.å. patent (n:r 934) 
på anordningar vid densamma. Separatorn påminde till utseendet om 
Laval-separatorn, men var försedd med speciella, fjädrande lageran
ordningar för underlättande av separatortrummans gång. Då J. E. 
Eriksons Mek. Verkstads AB tillverkade och sålde separatorer vid108



Hushällsdammsugare typ Salus-Minor för 220 volt jäm
te rörskaft, metallslang och munstycken, tillverkad ctr 
1918 vid Nya AB Vibrator i Stockholm enligt Segers 
konstruktion. — Gåva till Tekniska Museet av Ingen
iör Hans Hedlund, Saltsjöbaden. (Diameter ijo mm, 
höjd 500 mm.)

Segers vibrator tryckes »mot nerv st ammar ne, för hvil- 
ka rörelsen särskilt är af sedd såsom vid reumatism i 
armen eller vid förlamningar». Ur en broschyr 1909.

EBERHARD SEGER (18^4—1923)-



Segers kapsylmaskm,den yng
re och förenklade modellen. 
Tillverkades hos J. E. Erik
sons Mek. Verkstads AB. Pa
tentet ägdes av AB Svenska 
Kapsylfabriken, som ännu har 
maskinen i behåll.
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ifrågavarande tidpunkt, är det troligt, att det var enligt Segers patent. 
En trämodell av Segers separator, tillverkad vid verkstadens modell
snickeri, återfinnes i Tekniska Museets samlingar.

Seger arbetade sedan vidare på samma idé och patenterade den 14 
mars 1892 (n:r 4426) en centreringsanordning för hastigt roterande 
axlar till förebyggande av skakningar och brytningar, men den an
gavs ej vara avsedd speciellt för separatorer.

Segers mest bekanta uppfinning var en kompoundångturbin. Den 
5 september 1892 tog han patent (n:r 5004) på själva principen: 
»Två, på olika, i samma linje liggande axlar anbragta axial-turbin- 
hjul, vilkas skovelsystem utgöra varandras fortsättning och äro vända 
åt motsatta håll i de båda hjulen, så att dessa bringas rotera i motsatta 
riktningar av genom dem i axial led ledda ångstrålar».

Då således turbinhjulen roterade åt olika håll, beredde kraftöver
föringen till en axel en del svårigheter, som Seger försökte avhjälpa 
med olika system av kuggväxlar eller remdrift. Den 12 augusti 1896 
tog han ett patent (n:r 8591) på »Transmissionsanordning för kom- 
poundångturbiner». Ytterligare två patent, den 10 november 1893 
(n:r 5132) och den 12 september 1896 (n:r 8572), uttogos av Seger 
i samband med dessa ångturbinförsök.

Turbinen finnes omnämnd och illustrerad med tre bilder i K. Sos- 
nowski’s »Roues et turbines å vapeur» (Paris 1904) och enligt A. Sto- 
dola i »Die Dampfturbinen» (Berlin 1910) var Segers turbin den för
sta av nämnda typ.

Det visade sig emellertid svårt för Seger att med denna konstruk
tion erhålla god ångekonomi med endast två hjul. Periferihastighe- 
terna voro för låga. Segers turbin med dubbelrotation, som endast 
fick ringa praktisk användning, är i princip en förelöpare till den 
turbinkonstruktion, som efter mödosamt konstruktionsarbete av brö
derna Birger och Fredrik Ljungström år 1908 började patenteras och 
som efter dem fått namnet Ljungströmturbinen eller STAL-turbinen.

A. Liedbecks broder, den då bekante gymnastikdirektören vid 
Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet (GCI), Hamngatan 19, Carl 
Henrik Liedbeck, hade uttänkt ett sätt, att medelst en apparat utföra 
de för en sjukgymnast ofta besvärliga, långvariga darrningsrörelserna 
vid sjukgymnastisk behandling. Idén lät han ingeniörerna Seger och 
A. Liedbeck utarbeta, och 1890 var en lätthanterlig apparat färdig. 
Den kallades »Vibrator» och var ursprungligen endast avsedd för 
handkraft. En vev var anbringad i en vibratorn tillhörig liten ma 111
?*
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hognylåda. Apparaten finnes beskriven i C. H. Liedbecks broschyr 
»Vibratorn», som utgavs på svenska och engelska år 1891.

Bröderna Liedbecks morfader, professor Per Henrik Ling, GCI:s 
skapare, uttalade sig redan på sin tid för en sådan behandling på me
kanisk väg.

Seger och bröderna Liedbeck stiftade 1890 AB Vibrator för till
verkning och försäljning av denna »universalskakmaskin», och bo
lagsordningen antogs den 28 november s.å. Bolagets adress var Sture- 
plan 4. Seger tillhörde aldrig styrelsen, men där återfanns i stället 
kamreraren P. H. Hedenblad från kapsylfabriken. Uppfinnaren in
nehade själv nästan alla aktierna. Vid C. H. Liedbecks sjukdom 1899 
inträdde efter honom i styrelsen hans systerson, löjtnanten, senare 
överstelöjtnanten Rickard Fredrik Miintzing, samt kaptenen, senare 
majoren Wilhelm Äman. Kapten Åman, som var föreståndare för 
Södra Gymnastiska Institutet, konstruerade sedermera en trampappa
rat till vibratorn samt en anordning för aptering till symaskin.

Vibratorn prisbelönades vid utställningarna i Chicago 1892, Stock
holm 1897 och Paris år 1900, och patent uttogos även utomlands.

För att effektivisera försäljningen antogs en generalagent, civilin
geniören Erik Hedlund, som 1896 öppnade maskinaffär i Stockholm. 
Hedlund försålde förutom vibratorer även velocipeder och hade ett 
litet kontor på Smålandsgatan. Han tillhörde 1905—06 AB Vibrators 
styrelse och från 1917 styrelsen för Nya AB Vibrator.

Bolaget hade likväl en mycket begränsad krets av köpare och be
reddes därför ekonomiska motgångar. Det likviderade den 29 de
cember 1917 till förmån för ett samma dag bildat nytt bolag, Nya AB 
Vibrator, avsett att exploatera Segers nya vibratorer jämte hans 
dammsugare.

En av Seger den 16 augusti 1898 patenterad (n:r 10641) fjädrande 
friktionskoppling, avsedd för kraftöverföring vid arbetsmaskiner, 
tillverkades och såldes av AB Mekanikus, f.d. J. E. Eriksons Mek. 
Verkstads AB. Den omnämndes ofta i reklamen därifrån och påmin
ner i princip om anordningen i frihjulsnav på vissa cyklar av i dag.

Åren 1902—06 uttog Seger en serie patent på vätskecentrifug för 
särskiljande av fasta och lösa ämnen. Patentet av den 29 oktober 1902 
(n:r 17456), vilket patent A. Liedbeck övertog, gällde kraftöverfö
ring genom vätska, liknande vår tids hydrauliska kraftöverföring i 
bilar. Den 30 mars 1903 patenterades (n:r 17706) en centrifug av 
egenartad konstruktion. Patentet av den 12 maj 1906 (n:r 22533)112
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avsåg ett förskjutbart centrumrör till centrifug av allmänt känd typ, 
och patenten av den 16 juni (n:r 23739) och den 14 december (n:r 
23742) samma år gällde insatsplåtar till centrifuger.

Den 27 mars 1908 patenterades (n:r 27225) en av Seger uppfunnen 
vibrationsmassageapparat för handkraft. Denna vibrator försågs se
dermera av Seger med en i handtaget inbyggd smal och långsträckt 
elektrisk motor, och på så sätt uppstod »Elektro-Medico-Vibratorn».

Seger inköpte från Amerika och införde hit den troligen första 
elektriska dammsugaren. Den bestod huvudsakligen av en stor, klum
pig låda av ek. Slang och munstycke voro av ungefär samma typ som 
i våra dagar och lågo i ett fack under locket inuti lådan. Därunder 
fanns en bälganordning, bestående av fyra bälgar, som via en över
liggande vevaxel med vevstakar drevos av en elektrisk motor. Damm
påsen var gömd i lådan. När Seger själv uppfunnit en bättre damm
sugare, tog han ut innanmätet i den amerikanska och begagnade lådan 
som förvaringsskåp för sina ritningar.

Segers första dammsugare, »Vampa», påminde något om den ame
rikanska och bestod likaledes av en stor trälåda, men med sin dammsu
gare »Salus» lade han upp typen för, hur en dammsugare skall se ut. 
Patentet av den 31 oktober 1910 (n:r 32207) förklarades så här: 
»Dammsugningsapparat, kännetecknad av minst två seriekopplade 
sugfläktar, anordnade under ett centralt sugtillopp i ett omgivande 
hus samt ovanför en å deras axel anbragt drivanordning, i syftemål 
att tvinga luften passera uppifrån och nedåt genom apparaten samt 
att därigenom utbalansera de roterande delarna, och i följd härav 
upphäva dubbtrycket».

Den 20 augusti 1912 erhöll han patent (n:r 36150) & vridbara 
slanghandtag till dammsugare. Denna konstruktion är i dag standard 
å praktiskt taget alla dammsugare.

Samma år gjorde han en anordning, varigenom dammsugare med 
endast ett fläkthjul erhöllo högt vacuum, patenterad den 20 januari 
1913 (n:r 36309).

Seger har äran av att ha gjort den första i Sverige tillverkade 
dammsugaren. Den hade dessutom en del finesser. Genom gummi- 
och fjäderupphängning sökte han åstadkomma mjuk gång, men i 
praktiken kom detta också att fungera som förstärkt isolering. Behål
laren påminde till sin form om en mjölkflaska och var av så bekvämt 
format, att den kunde bäras i en rem över axeln. Senare gick han mot
villigt med på att förse behållaren med en löstagbar släde (ca 1922),

7*#

113



Eberhard Seger

men behållaren skulle då stå upprätt för att lätt kunna tagas ut och 
i alla fall bäras.

För att kunna producera dammsugaren i större skala grundades Me
kaniska Verkstaden Salus, E. Seger den 15 februari 1913, med adress 
S:t Eriksgatan 14. Samtidigt med Segers arbete pågick en utveckling 
och tillverkning av dammsugare vid Elektromekaniska AB och AB 
Lux med små specialmotorer, konstruerade av Sven Carlstedt.

Den 29 december 1917 uppgick Mek. Verkstaden Salus i AB Vibra
tor, som från den dagen ombildats till Nya AB Vibrator. Företagen 
flyttade samtidigt till gemensamma lokaler, Luntmakaregatan 56, en 
trappa över gården, där kontor och fabrik inrymdes. Verkställande 
direktör blev förutnämnde majoren W. Åman, och Seger blev styrel
seledamot. Aktiekapitalet var lika stort som kapsylfabrikens. Seger 
bidrog med 20 000 kronor och bröderna, civilingeniörerna Per Jo
han, Mats och Erik Ffedlund, med respektive 10000, 25000 och 
5 5 000 kronor.

Ändamålet angavs vara, att ”efter ingeniör E. Segers patent idka 
tillverkning och försäljning av vibratorer och dammsugare, samt dri
va annan fabriks- och handelsrörelse”. I själva verket tillverkades 
dock i fortsättningen endast dammsugarna. Seger medförde visserli
gen något tiotal av sina vibratorer, såväl elektriska som för hand
kraft, som väl efter hand försåldes, men bolaget fick huvudsakligen 
mottaga reparationer på dem, som tidigare avyttrats.

Segers vibratorer anses emellertid på sakkunnigt håll ha varit de 
bästa som någonsin funnits, men motorerna voro icke tillräckligt håll
bara, utan strejkade ibland. Dessa vibratorer voro i ett tiotal år i dag
ligt bruk vid GCI och Södra Gymnastiska Institutet, och ett antal pri
vatpersoner hade skaffat sig sådana. Men någon större efterfrågan 
kunde en sådan specialartikel naturligtvis ej få. Vibratorer såldes se
nare hos Kifa och Stilles. De finnas nu i Idrottsmuseet.

Bolagets egentliga tillverkning, elektriska dammsugarna Salus och 
Salus Minor, som endast vägde 3 kg, levererades bl.a. till kungliga 
slotten i Stockholm och Drottningholm.

Seger lämnade av åldersskäl Nya AB Vibrator den 20 oktober 1920 
och bolaget trädde i likvidation den 18 oktober 1926’. Dammsugare- 
tillverkningen övertogs då av Elektriska AB Volta, som drev tillverk
ning av dem under namnet Volta-Salus och med oförändrad kon
struktion ett par år, varefter Elektrolux köpte tillverkningsrätten.

Seger hade även uppfunnit lantmäteriinstrument och en vätskemo-114
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tor — möjligen i samband med sin vätskecentrifug — men dessa kon
struktioner återfinnas icke i patentverkets register.

Den sista uppfinning, som lekte honom i hågen, och som han själv 
på sin ålders höst ansåg vara sitt livs stora, var en s.k. steglös växel
låda till automobiler, ett problem, som många uppfinnare misslyckats 
med både förr och senare. Men denna uppfinning hann han väl aldrig 
fullborda, och med teknikens framsteg har idén blivit överflödig. 
Den 27 september 1920 patenterade han (n:r 50474) en anordning vid 
motorfordon, som kanske är av mindre intresse, avsedd som den var 
för en ganska tillfällig biltyp med motorn baktill under vagnskorgen.

Om Eberhard Seger som person kan sägas, att han var mycket snäll, 
humoristisk och vänlig, välvårdad och elegant. Han uppträdde i sitt 
dagliga arbete på verkstaden i ljusgrå jackett med mörka, randiga 
byxor, vilken klädsel han bibehöll till sin död, oberoende av alla mo
deväxlingar. Hans bruna pipskägg grånade med åren, och han var 
något korpulent. De sista åren blev han alltmera döv och på grund 
därav tystlåten och sluten. Han avled helt stilla den 22 juni 1923 på 
Kungsholmen i Stockholm, 69 år gammal, och efterlämnade icke nå
gon förmögenhet. Hans arvingar utgjordes av moderns syskons barn.
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