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förord

Samhällsförändringarna påverkar i hög grad kulturmiljövårdens inriktning. Frågor 
som Hur ska vi ta tillvara det som håller på att förändras och Vilka kulturhistor
iska värden ska vi bevara för framtiden är ständigt aktuella. Idag står industrisam
hället i fokus för dokumentations- och bevarandeinsatser. Det är därför glädjande 
för Riksantikvarieämbetet att vi tillsammans med Svensk Energi kan belysa kraft
verken ur olika aspekter och visa vattenkraftens stora roll för industrialiseringen 
av vårt land.

”De svenska vattenkraftverken - teknik under ioo år” av Bengt Spade kom ut 
förra året. Där behandlas ämnet med utgångspunkt i industri- och teknikhistoria. 
Nu vidgar vi perspektivet genom att ta fasta på kraftverksbyggnadernas arkitektur 
och estetik under drygt hundra år, för att se hur form och innehåll avtecknar sig i 
byggnaderna. Kraftverksbyggnadernas estetik är i hög grad präglad av samspelet 
mellan ingenjörer och arkitekter.

Vattenkraftverken är ganska okända byggnader, trots att utbyggnaden av vatten
kraften pågått under hela 1900-talet. Många av landets bortåt tretusen kraftstationer 
ligger undanskymt och det har av säkerhetsskäl varit förbjudet att fotografera dem. 
Men tiderna förändras. Nu anses säkerhetsriskerna inte lika stora som förr. Det 
tidigare ganska okända och anonyma materialet kan träda fram. Idag, när kraft- 
verksbyggandet tycks vara ett avslutat kapitel, är det hög tid att presentera doku
mentationen av byggnaderna och att analysera formspråket.

Förhoppningsvis blir denna bok ett första steg till fortsatta studier av de många 
spännande och estetiskt tilltalande byggnader man kan finna längs våra vattendrag.

Erik Wegræus
Riksantikvarie
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inledning

välkomna till vattenkraftverkens värld, till en 
estetisk upplevelse som för min egen del tog fart 
i samband med att jag för drygt tjugo år sedan 
av en lycklig slump lyckades spåra upp arkitekten 
Axel R. Bergmans ritningssamling. Där, bland 
en mängd prydligt inslagna ritningsmappar i 
källaren till en märklig Djursholmsvilla, fanns 
några buntar med ett innehåll som verkade sär
skilt upphetsande på en ung konsthistoriker. De 
innehöll skisser och ritningar daterade 1907,1908 
och så vidare, en del färglagda, med en grafisk 
lekfullhet som var utmärkande för tidens jugend
ideal. Men vilket avancerat formspråk och vilka 
fantastiska byggnader! Detta fynd förde mig in 
i en värld som jag inte kunde släppa förrän jag 
skaffat mig en djupare inblick i den.

Faktum är att vattenkraftverket, och i synner
het själva hjärtat i anläggningen - vattenkraft
stationen - är ganska okänd som byggnadstyp 
för den breda allmänheten. Man kommer nor
malt inte i kontakt med anläggningarna, utom 
möjligen på kraftindustrins speciella högtidsdag 
- Fallens dag. Ändå torde det finnas närmare 
3 000 vattenkraftverk bara i Sverige. Förutom 
att de oftast ligger undanskymda har den mili
tära sekretess som alltid omgett anläggningarna 
bidragit till deras anonymisering. Vart och vart
annat vattenkraftverk har sedan världskrigens 
dagar försetts med kanontorn, bombsäkra tak, 
värn och bunkrar och än idag är det i princip 
förbjudet att fotografera ett svenskt vattenkraft
verk. Men i takt med ökad avspänning och för
finade satellitbilder börjar taggtråden och de 
gula förbudsskyltarna att monteras ner. Fram 
träder rader av ”pärlor” i våra vattendrag, såväl 
mindre byggnader som monumentala anlägg
ningar, teknikhistoriskt intressanta och ibland 
med förbluffande estetiska värden.

Vari består då dessa estetiska värden? Ja det 
hoppas jag snart ska framgå. Bokens arkitektur
historiska perspektiv är tänkt att ge den referens
ram som behövs för en förståelse av varför kraft
verkens synliga delar har tagit sig olika uttryck

under de senaste hundra åren. Kraftverksbygg- 
andet är i grunden att betrakta som ingenjörs
konst. Det är anläggningar där formoptimering 
och fackmannamässighet spelar en avgörande 
roll för ett lyckat resultat. Men så fort arkitekt
erna kommer in i sammanhanget, och de gör de 
tidigt, så måste man ta ställning till kraftverks- 
hyggandets estetiska dimensioner; estetiska för
hållningssätt ska väljas eller väljas bort. Hur 
detta har utfallit under 1900-talet har i hög grad 
berott på de båda yrkesgruppernas relationer till 
varandra. Mer ska inte avslöjas här.

Bakgrund och källor
Den här boken är ett resultat av en längre tids 
forskning och samarbete med min vän teknik
historikern Bengt Spade. Med helt olika ingångar 
och erfarenheter, men med en gemensam fasci
nation inför industrisamhällets byggnader och 
artefakter, formulerade vi 1989 ett kombinerat 
inventerings- och forskningsprojekt kring de 
svenska vattenkraftverken. Vi lyckades också int
ressera Riksantikvarieämbetet, Vattenfall och 
branschorganisationen Svenska Kraftverksför- 
eningen (från 2001 Svensk Energi) att finansiera 
inventeringen och stora delar av de åtföljande för- 
djupningsstudierna. Tillsammans besökte vi när
mare 300 svenska vattenkraftverk och ett antal 
viktigare norska anläggningar. Själv har jag gen
om generöst stöd från J.G. Richerts fond och 
Umeå universitet också kunnat besöka verk i 
Nordamerika, Finland, Tyskland och Schweiz.

Den första etappen resulterade i den riksöver- 
gripande branschinventeringen Elektriska vatten
kraftverk, kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 
1891-1950, som gavs ut av Riksantikvarieäm
betet 1995,men °ckså i en handfull andra publi
cerade specialstudier bland vilka kan nämnas 
Elkraft & kraftverk i Västerbotten 1892-1992 
(1992), Kraftöverföringen Hellsjön-Gränges- 
berg (1992) och Erån Elektra till Axelfors, den 
senare för Borås Energi (1994). Den andra etap
pen, själva syntesen av drygt hundra års svenskt
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kraftverksbyggande, resulterade 1999 i Bengt 
Spades opus magnum De svenska vattenkraft
verken - teknik under hundra år. Den här boken 
kompletterar Spades arbete genom att behandla 
de estetiska ambitionerna i samband med exploa
teringen av vattenkraften, eller houille blanche 
(vitt kol) som den heter i vattenkraftens hemland 
Frankrike.

Tack vare att majoriteten av de svenska vatten
kraftverken fortfarande är i gott skick har den 
viktigaste delen av kunskapsinhämtningen kun
nat göras på plats. Vikten av detta kan inte nog 
betonas, men har i vårt fall också inneburit vissa 
”umbäranden”. Vi har fått bila över hela landet, 
från Porjus i norr till Laholm i söder, från Jösse- 
fors i väst till Emsfors i öst; tusentals mil, ibland 
genom nästan obanad terräng. Vi har fastnat i 
snöoväder, vi har huggit oss fram förbi mans- 
tjocka, bäverfällda träd, vi har vadat i iskalla 
skogsälvar för att ta den optimala bilden av en 
nedströmsfasad, vi har levt i veckor på kex och 
bananer, vi har sovit bland anläggningsarbetare 
i bushen, inventerat, argumenterat och utvärde
rat från tidigt på morgonen tills vi stupat i säng, 
intervjuat hundratals ingenjörer, maskinister, 
servicemän och ledningsfolk i denna viktiga 
svenska basindustri. En aldrig sinande nyfiken
het höll oss igång. Så småningom upptäckte vi 
också att vi båda genom släktskap var förbundna 
med kraftindustrin, för min egen del i form av 
den förste kraftverksföreståndaren i Bengtsfors, 
Victor Palm.

I alla kraftverken har bevarade ritningar och 
arkivhandlingar rekognoserats och studerats på 
plats. Där det har funnits bristfälligheter har kraft
bolagens centrala ritningsarkiv konsulterats. För 
min del har de viktigaste samlingarna återfunnits 
i arkiven hos Vattenfall, Sydkraft, Gullspång 
Kraft, Forskraft ab, M0D0 Kraft ab, Stora, 
Skellefteå Kraft och Borås Energi. En minst lika 
viktig källa för förståelsen av byggnadsförlopp, 
arkitektinsatser och estetiska överväganden är 
bevarade korrespondensserier mellan beställare 
och projektorer. Förutom Vattenfalls arkiv bör 
här framhållas det rika material som återfun
nits i vbb:s (Vattenbyggnadsbyrån) och Tekniska

museets arkiv. vbb:s (numera sweco ab) exemp- 
lariskt uppordnade och arkiverade handlingar 
utgör t.ex. ypperliga, men alltför lite använda, 
källor för att skildra svensk anläggningshistoria. 
Även ett antal arkitektsamlingar i Arkitektur
museets arkiv har utgjort ett värdefullt material. 
Ett varmt tack riktas härmed till personalen på 
de berörda arkiven som tjänstvilligt hjälpt till i 
det veritabla detektivarbete som det trots allt 
innebär att sålla fram fakta kring estetik bland 
alla tekniska dokument.

Vad är ett vattenkraftverk egentligen? Att 
det är en teknisk anläggning, en produktionsan- 
läggning för elkraft vet vi säkert lite till mans. 
Likaså att man dämmer vattnet och tvingar in det 
genom turbinerna som i sin tur driver de elström- 
producerande generatorerna. Men när det kom
mer till utanverken är det inte mycket vi känner 
till. Själva produktionsanläggningarna är näm
ligen sällan dokumenterade och analyserade. 
Men det är också först nu som verksamheten 
riktigt kan summeras. Det svenska vattenkraft
byggandet förefaller nämligen i princip att vara 
ett avslutat kapitel; ett omfattande och centralt 
kapitel i den svenska välfärdshistorien, förvisso.

De svenska vattenkraftverkens anonymitet 
har även bidragit till att stora delar av detta kul
turarv hittills inte har fått en rättmätig upp
märksamhet i våra arkitekturhistoriska översik
ter; och det trots att utformningen av vatten
kraftverken har varit en viktig arkitektuppgift 
under nära nog hela 1900-talet. Det är egentli
gen bara i samband med den funktionalistiska 
arkitekturens introduktion i landet som strålkas
tarljuset har riktats mot kraftstationens form
språk. Och det i form av några verk (som nästan 
ingen vet var de ligger) av en enda arkitekt - 
Osvald Almqvist. Förhållandena är för övrigt lik
artade över hela världen. Kraftverken är okända 
arkitekturskatter.

En av ambitionerna med den här boken är 
att vitalisera och komplettera den svenska arki
tekturhistorien med ett tidigare gömt och glömt 
material. Arkitekturhistorikern, professor eme
ritus Björn Linn, är den ende som egentligen har 
behandlat materialet tidigare, i bl.a. en licentiat-
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avhandling om nämnde Almqvist och en upp
sats över Vattenfalls byggnader i Trollhättan. 
Björn Linn har också generöst granskat delar av 
denna bok. Det har även professor emeritus 
Göran Lindahl, min hustru Lisa Brunnström och 
mina tidigare kollegor vid konstvetenskapliga 
institutionen, Umeå universitet. På sluttampen 
har Bengt Spade hjälpt mig med bildanskaff
ningen och dessutom fackgranskat hela boken ur 
ett tekniskt och teknikhistoriskt perspektiv. Utgiv
aren Riksantikvarieämbetet och grafiska desig
nern Lottie Hallqvist har lyhört och skickligt 
hjälpt mig fram till en högst tilltalande slutpro
dukt. Professor emeritus Anders Aman har till
sammans med Göran Lindahl varit min andlige 
lärofader, i detta arbete liksom i så många andra. 
Ett varmt tack till er alla.

Bokens disposition
Boken är indelad i sju kapitel. Framställningen 
är kronologiskt upplagd där varje kapitel, utom 
det första, behandlar en klart urskiljbar epok 
med dess frågeställningar och slutsatser. Boken 
tar sin upptakt i kraftverket som idébygge och 
framstegssymbol. Det är en internationell rund
målning med utgångspunkt från vattnets estetik 
och kraftens mystik, men också hotbilder och 
motbilder.

I andra kapitlet snävas framställningen in kring 
en diskussion om den svenska kraftstationens 
ursprung liksom utformningen av 1880- och 90- 
talens enkla småkraftverk. Vi får även en inblick 
i vilka som projekterade och byggde de första 
anläggningarna.

Tredje kapitlet skildrar tiden kring sekelskif
tet 1900 då de internationella influenserna blir 
allt viktigare och kraftstationen genomgår en 
snabb typutveckling. Nu kliver arkitekterna in 
på scenen och tillsammans med de vetenskapligt 
skolade kraftverksprojektörerna lägger de grun
den till den moderna vattenkraftstationen.

Det fjärde kapitlet behandlar statens inträde 
på kraftverksarenan. En svit påkostade prestige
projekt genomförs, som jag vill kalla för de svens
ka nationalkraftverken, dvs. ett antal stora, stat
liga manifestationer inom kraftområdet som gen

om sin väldighet, kostbarhet, tekniska och este
tiska fulländning skulle inspirera och gjuta kraft i 
svensk industri och svenskt samhällsliv.

I femte kapitlet redogörs för kraftstationens 
formförebilder och motiv under det tidiga 1900- 
talet, vanligen hämtade från äldre representa- 
tionsarkitektur. Arkitekterna valde bland en rad 
olika typförebilder, delvis beroende på vilka 
maskinaggregat som användes. De viktigaste var 
borgen, slottet, kyrkan, katedralen, basilikan och 
templet. Ett särfall var landsbygdselektrifieringens 
självbyggeri där den röda, lilla stugan med utled- 
ningstorn på taket blev en karakteristisk välfärds- 
symbol.

Sjätte kapitlet vigs helt åt den tidiga moder
nismen inom kraftverksarkitekturen, tanken att 
låta formen vara en spegel av innehållet. Nya 
material, konstruktioner och rationell drift spe
lade en viktig roll när ingenjörer och arkitekter 
lät kraftstationen betona vattnets, kraftens och 
elektricitetens specifika egenskaper. Handlingen 
har nu förts fram till 1930-talet.

I sjunde och sista kapitlet ligger koncentra
tionen på efterkrigstidens kraftverksbyggande 
där enkelheten ofta upphöjdes till doktrin. Med 
elementbyggen och underjordsstationer minska
des utrymmet för arkitektoniska insatser. Kraft- 
verksestetiken bytte fokus till landskapsvård och 
konstnärlig utsmyckning, ett led i en medveten 
kompensationsstrategi för förlorade natur- och 
skönhetsvärden.

I boken omnämns ett par hundra svenska vat
tenkraftverk. För dem som önskar närmare geo
grafisk precisering, utöver den obligatoriska an
givelsen av vattendrag, hänvisas till Bengt Spades 
och undertecknads ovannämnda inventering från 
1995 (Elektriska vattenkraftverk, kulturhistor
iskt värdefulla anläggningar 1891-1950).

Slutligen kan nämnas att arbetet med boken 
har bedrivits i perioder under hela 1990-talet. 
Att den äntligen kommer i tryck har jag Riks
antikvarieämbetet och Svenska Kraftverksför- 
eningen att tacka för.

Göteborg sommaren 2000
Lasse Brunnström
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vattnets estetik 
och kraftens mystik



Vattenkraftverkets idé
se på bilden här intill. Tvärs över floden ligger ett byggnadsverk i vars inre 
de vilda forsarna tyglas till en högst foglig och hanterlig vattenmassa. 1 sin futuris
tiska skepnad skulle anläggningen kunna föreställa ett kinesiskt vattenkraftverk, 
tänkt att uppföras i Yangtze-floden en bit in på 2000-talet. Men detta är inget 
modernt vattenkraftverk utan en över 200 år gammal arkitektdröm om människans 
betvingande av naturen, en illustration hämtad ur upplysningstidens idévärld. Det 
är den franske arkitekten Claude Nicolas Ledoux (1736-1806) som med denna 
projektskiss till Maison du Directeur de la Loue i idealstaden Chaux vill visa hur 
en ny ordnad värld kliver fram ur det kaotiska förgångna. För att riktigt tydlig
göra kontrasten mellan den väldiga, skinande framtidsvisionen och den skröpliga 
samtiden har han komponerat in några ynkligt små, närmast fallfärdiga kvarnar 
med vattenhjul i bildens förgrund; mer än så, menar han, förmådde inte männi
skan att ta tillvara vattenkraften i slutet av 1700-talet.1

Även med dagens ögon mätt verkar Ledoux’ maskinmässiga skapelse synnerli
gen modern. Genom att bygga upp arkitekturen med hjälp av enkla geometriska 
grundformer försökte han, precis som funktionalisterna 150 år senare, åskådlig
göra en ny era; ur både estetisk och moralisk synvinkel mer högtstående än den 
existerande. Vattenkraftverkets idé är att fånga upp det fallande vattnet, omforma 
det på människans villkor och sedan omvandla den därvid erhållna kraften till en 
annan materia. När man tämjer de vilda forsarna blir det synbarliga resultatet en 
foglig och tuktad vattenmassa, ungefär som Ledoux så profetiskt skildrat det 100 
år före elektricitetens genombrott.

Man kunde förmoda att en sådan architecture parlante med rationella förtecken 
skulle tilltala 1900-talets kraftverksetablissemang, dessa förvaltare av teknikens 
yppersta pärla; för kan man tänka sig någon rationellare och mer automatiserad 
produktionsbyggnad än vattenkraftstationen? Men så blev det faktiskt inte. Trots 
det avancerade innanmätet valde kraftverksägare och arkitekter hellre att associ
era denna nya byggnadstyp med traditionella byggnadsverk, representerande helt 
andra värden.

I vattenfallsinspektörens hus,
uppbyggt av maskinmässigt 
balanserade stereometriska former, 
tyglas Loueflodens vilda forsar.
Det omgivande naturlandskapet, 
som nästan kunde vara hämtat ur 
någon av den holländske 1600 
talsmästaren Jacob van Ruisdaels 
målningar, är lika obändigt som 
det är romantiskt. Lägg märke till 
hur Ledoux pedagogiskt har 
komponerat in några små, närmast 
fallfärdiga kvarnar med vattenhjul i 
bildens förgrund.

Odaterad projektskiss av Ledoux från tiden 
1768-1789 (ur Kaufmann 1933 s. 28).
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Under ett intensivt anläggningsskede i början av 1900-talet byggdes 
över hela västvärlden vattenkraftstationer i form av en mer glansfull 
representationsarkitektur än industribyggnader i gemen. Här är ett par 
exempel: T.v. Tinfos II byggd 1910-12 ger associationer till en medel
tida riddarborg med bröstvärn, torn och tinnar. Även interiört är den 
mycket extravagant med gipsstuckaturer, smiden och krysshamrade 
granitdetaljer. Kraftstationen, som ritades av arkitekten Sverre Knudsen 
från Kristiania (Oslo), är magnifikt belägen vid Tinnelvas utlopp i Not
odden, drygt tre mil väster om Kongsberg i Norge. Till vänster om kraft
stationen skymtar tilloppstuberna i slänten och intaget strax ovanför.

Längst upp på motstående sida. Flera av det tidiga 1900-talets 
gränskraftverk i Hochrhein fick en närmast slottsliknande karaktär. 
Bilden visar Eglisau, anlagt 1915-1920 på den schweiziska sidan av 
gränsfloden och ritat av Züricharkitekterna Otto & Werner Pfister.
Foton författaren 1992 respektive 1993.
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Över hela västvärlden byggdes kraftstationer som 
efterliknade kyrkor, borgar, slottsanläggningar 
och annan representationsarkitektur. Maskinagg
regaten radades upp i hallar och salar som många 
gånger syntes tänkta för verksamheter av helt 
annat slag än industriella produktionslokaler. 
Men detta var heller inga arbetsplatser i tradi
tionell industriell mening. I förhållande till de 
ytor det handlar om var den betjänande persona
len försumbar. De glänsande, arbetande maskin
erna var sig själva nog. Det är därför de tilläts 
posera på piedestaler och bevärdigades med pole
rade marmorgolv, dekorerade väggar och kate
drallika takrymder. Det är till maskinerna som 
den väldiga skalan har anpassats. Vissa av det 
tidiga 1900-talets vattenkraftverk liknar mer än 
något annat materialismens helgedomar, där de 
står som monument över elektricitetens gen
omgripande förändring av samhällslivet.

En både lämplig och anslående stil i samband 
med utformningen av vattenkraftstationer var 
jugendstilen, särskilt den s.k. wienjugendstilen. 
Den slog igenom i Europa kring sekelskiftet 1900, 
samtidigt med att arkitekterna började ta sig an 
den nya byggnadsuppgiften. Jugendstilen stod för 
en ny, lite uppkäftigt radikal estetik med beto-

Heimbach sydöst om tyska 
Aachen nära belgiska gränsen 
är sannolikt Europas elegan
taste och mest genomarbetade 
kraftstation i jugendstil. Den 
stod klar 1905, men arkitek
ten är okänd. Anläggningen, 
som ägs av Rheinisch West
fälisches Elektrizitätswerk AG, 
är fortfarande i drift, men 
fungerar också som museum.
Foton författaren 1993.

ning på det ljusa, rena, luftiga och med avance
rade bågformer i nya material och tekniker. 
Ornamentiken liksom grafiken är enkel och 
slagkraftig, och tar med förkärlek fasta på tidens 
moderniteter. Här finns inga stränga symmetri
krav utan varje del av byggnaden kunde kom
poneras individuellt och bilda egen fasad. Kon
frontationen med den raffinerade kraftstationen 
i Heimbach utanför Aachen i västra Tyskland 
ger en lätt euforisk känsla, som om jugendstilen 
vore ägnad för just denna nya byggnadsuppgift. 
Som ett smycke ligger den vitputsade arkitek
turklenoden och speglar sig i Eifelfloden - och 
bjuder ögat på ständiga överraskningar, både 
exteriört och interiört.
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T.h. På den kanadensiska sidan av Niagara 
River i Niagara Falls ligger den palatsliknande 
Toronto Power Plant från 1906. Mot den livligt 
trafikerade Niagara Parkway vetter en nattetid 
belyst skådefasad. Den av portiker, loggior, 
balustrader etc. upplösta fasaden drar till sig 
blickarna och de stora maskinhallsfönstren 
lockar förbipasserande att beskåda de arbetande 
maskinerna. Nedan den mäktiga joniska kolon
naden i den ena loggian. Foton författaren 1990.

En annan av de mer spektakulära anläggning
arna finns i det sägenomsusade Niagara Falls. 
På den kanadensiska sidan av Niagara River lig
ger här Toronto Power Plant, som när den togs i 
drift 1906 producerade kraft till både belysning 
och spårvägsdrift i Toronto 150 km därifrån. 
Kraftstationen ritades av Torontoarkitekten E.J. 
Lennox som ett italienskt renässanspalats i kalk
sten med mäktiga kolonnader längs fasaden mot 
den välfrekventerade Niagara Parkway. För att 
ytterligare skapa uppmärksamhet kring anlägg
ningen försågs den med eleganta besöksrum 
dekorerade med stuckaturer, marmoreringar, 
mönstrade stengolv och stora fönster through 
which it will be possible for the public at large 
to view the generator room, som det heter i en 
skrift från 1917.2

Att Toronto Power Plant bidrog till att sätta 
normerna för de arkitektoniska möjligheterna 
med den nya byggnadstypen är det ingen tvekan 
om. Även om inget svenskt kraftverk kan nå upp 
till denna kombination av utstuderad represen
tativitet och tillgänglighet så finns enskildheterna 
företrädda på många håll. Och att det var med 
stolthet som man visade upp de nya anlägg
ningarna framgår med all tydlighet. Särskilda 
besöksbalkonger i maskinhallarna blev ett van
ligt inslag vid i synnerhet Vattenfalls större och 
mer välbelägna vattenkraftverk. Så kallade flood
lights, en kraftfull, ibland färgsatt strålkastar- 
belysning användes för att enligt amerikansk 
modell framhäva skönheten i fasader, dammar 
och frivatten; och kanske även ge en indikation 
om anläggningarnas ekonomiska soliditet. Upp- 
glasade fasader med nattbelysning och artiku
lerat färgsatta generatortoppar hjälpte till att 
framhäva de ståtliga maskinaggregaten etc.



De äldsta svenska vattenkraftverken anlades av bruksherrar, industrialister och 
städernas borgare, på väl synliga platser, inom eller nära en existerande tätbebyg
gelse. Från det tidiga 1900-talet blev dock bilden en annan. Nu togs de större vatten
dragen i anspråk med följd att kraftverken ofta hamnade på otillgängliga platser, 
långt ifrån bebyggelse och allmänna kommunikationsleder. Tekniken var känd, 
liksom byggnadsuppgiften. Trots detta bibehölls och snarast förstärktes ambitio
nen att förläna de ensligt belägna anläggningarna ett estetiskt tilläggsvärde; att inte 
bara betrakta dem som ren ingenjörskonst utan även som en viktig arkitektupp
gift. För detta måste det finnas bevekelsegrunder.

Varje ny byggnadsuppgift har sina arkitektoniska bevekelsegrunder. För ett 
vattenkraftverk finns det två huvudsakliga infallsvinklar: det rationella tillvaratag
andet av vattenkraften och produktionen av elektricitet; på maskinsidan repre
senterat av turbinen respektive generatorn. Det är detta som vattenkraftverket står 
för och som för arkitekter och andra därför bildar de s.k. ikonografiska utgångs
punkterna, vattenkraftverkens symbolspråk. Inom kraftverksbyggandet finner vi 
också allt ifrån turbininspirerade fönstertyper och vågmönstrat kakel till stiliserade 
sol- och blixtdekorationer.

Den uppenbara kopplingen till vattnet är naturligtvis något som hela tiden har 
skapat intresse för byggnadsuppgiften och som lockat till estetiska utsvävningar. 
Vatten, i synnerhet rinnande vatten, representerar något rent och jungfruligt som 
ger kraft och skänker vila. Vattnets föränderliga estetik har i alla tider fångat skön
hetsandarnas intresse. Det kan vara speglingarna i den stillastående vattenytan, 
strömmarnas lekfulla vattenspel eller urkraften i det forsande vattnet.

Den akademiska traditionen bjuder på århundraden, ja årtusenden, av förebilder 
där byggnadsverk skapats för och i anslutning till vatten. Dammar och kanaler, 
romerska termer och akvedukter, industrialismens vattenverk, vattentorn och väl
diga vattenreservoarer byggdes för att härbärgera vatten till olika ändamål, tidvis 
med mycket höga estetiska ambitioner för ögonen. Denna urgamla anläggnings- 
konst, inkluderande brobyggandet, är en ständig inspirationskälla för både ingen
jörer och arkitekter.3

Som en symbol för ett välfärdssam
hälle i vardande strålar det kraftfulla 
elektriska ljuset från den tempel- 
liknande gavelfasaden i Krångede 
kraftverk. Detta var navet i 1930- och 
40-talens svenska energiproduktion, 
ljuset från norr, Norrlands tribut till 
det framväxande välfärdssamhället. 
Montagehallens väldiga gavelfönster 
bidrar till att ge bilden närmast 
symboliska övertoner. Arkitekt för 
hela anläggningen var Erik Hahr.
Foto i Jämtlands läns museums bildarkiv.
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Det är inte heller svårt att förstå arkitekternas 
associationer till gamla borgar och slott, som ofta 
är byggda i direkt anslutning till flodlandskapet. 
Här uppvisas ett långt drivet kunnande inom 
vattenbyggnadskonstens område med vallgravar, 
dammparterrer, fontäner och vattenskulpturer. 
Det är anläggningar som andas representativitet, 
soliditet och permanens. Ännu vid 1900-talets 
början betraktades också de centraleuropeiska 
slottsanläggningarna som de kanske förnämsta 
resmålen för svenska, akademiskt utbildade arki
tekter när de gjorde sina traditionella, årsom- 
spännande stipendieresor.4

Just barockarkitekternas förmåga att tämja 
vattnet och ställa det i människans tjänst blev en 
gångbar inspirationskälla, i all synnerhet för kraft- 
verksbyggandet nere på kontinenten. Kontakten 
med det avbördade vattnet utnyttjades i påkost
ade nedströmsfasader som dubblerades i förför
iska vattenspeglingar.

Inte sällan togs det omgivande vattendraget 
till utgångspunkt för en total design av hela kraft - 
verksmiljön innefattande ett större antal bygg
nader och anordningar. Det byggdes ett flertal så
dana paradanläggningar i Norden fram till andra 
världskriget, oftast av offentligt ägda kraftbolag. 
Med hjälp av skickliga arkitekter och konstnärer 
skapades helgjutna byggnadsensembler i ett om
givande parklandskap där både natur- och kul-

Två schweiziska flodkraftverk i Aare byggda som vattenslott. Här fotograferade av svenska 
kraftverksbygga re i samband med en studieresa i början av seklet. Ovan nedströmsfasaden till 
Olten-Gösgen ritad av arkitekterna Arx och Real i Olten och uppförd 1914-17.5 
Nedan uppströmsfasaden till Aarau från 1893-95, utvidgad 1909-10.
Foton i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.
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turvärden gavs hög estetisk prioritet. En norsk 
sådan paradanläggning är Rånåsfoss kraftverk i 
Glomma älv, Norges största vattendrag. Det var 
Akershus Fylke som med hjälp av bl.a. arkitek
terna Thorvald Astrup och Otto J. Juell genom
förde detta projekt under åren 1918-21.6

I 6 ESTETIK & INGENJÖRSKONST



Rånåsfoss kraftverk är en av flera nordiska paradanläggningar som byggdes fram till andra världskriget där hänsyn 
togs till både natur- och kulturvärden. Hela anläggningen har en gedigen karaktär i klassicerande stil. Rikliga detalj
utsmyckningar och artikuleringar i mörk granit kontrasterar mot de ljusputsade väggarna. Som arkitekt för kraft
verkets synliga delar anlitades Thorvald Astrup. Till kraftverket hör ett litet mönstersamhälle som levde sitt eget liv 
gentemot den omgivande landsbygden. Foto författaren 1992.

Över hela världen gavs många belägg för att stora vattenkraftsprojekt, utöver 
snöd ekonomisk vinning, också kunde utvecklas till nationella manifestationer. De 
samtida exploateringarna i norska Rjukan och svenska Trollhättan måste båda ses 
som viktiga symbolhandlingar efter unionsupplösningen 1905. I Finland och på 
Irland blev kraftverksbyggena under 1920- och 30-talet minnesmärken över det 
nationella oberoendet, i Tyskland och Sovjetunionen manifestationer i återupp
byggandet av förödmjukade respektive raserade samhällsstrukturer.7
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Norrmännens första stora kraftverkssatsning gjordes i Rjukan. Bilden visar Vemork och en imponerande rörgata med tilloppstuber längs fjällkanten.
När anläggningen togs i drift 1910 var det världens största vattenkraftverk. För ritningarna till kraftstationen, som är uppförd i betong och helt inklädd med 
natursten, svarade arkitekten Olav Nordhagen. Foto författaren 1992.

Både Hoover Dam vid Coloradofloden i Neva- 
daöknen och Tennessee Valley Authority (tva) 

i Tennesse River är jättelika 1930-talsprojekt av 
nationell samlingskaraktär. Här kombinerades 
en reglering av flodernas vattenföring för kraft
försörjnings- och bevattningsändamål med färsk
vattenreservoarer för vattenförsörjningen till de 
stora städerna. Stor omsorg lades ner för att forma 
anläggningarnas alla delar till en helhetsupplev
else och särskilda besökscentra inrättades. Ingen
jörer, arkitekter och konstnärer arbetade till
sammans för att i dessa framtidsprojekt ge en 
motbild till den rådande depressionen. Själva 
damm- och kraftverksbyggena blev till stora 
iscensättningar av propagandistisk karaktär i 
bästa Hollywoodstil. Arbetena som pågick dygnet 
runt attraherade förutom fackfolk även konst-

Den nya finska staten byggde landets första storkraftverk i Finlands största 
vattenfall, det sägenomsusade Imatra i Vuoksen, beläget i sydöstra Finland 
nära ryska gränsen. Kraftstationen ritades av arkitekterna K.S. Kallio och Oiva 
Kallio efter en arkitekttävling 1926. Tre år senare togs den i drift. Foto författaren i987.
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Mycket av den i Europa berömda gigantomanin inom 
amerikansk ingenjörskonst kan kopplas till mellankrigs
tidens stora kraftverksbyggen. Här är en suggestiv skildring 
i kol och blyerts av amerikanen Hugh Ferriss från 1942 
över Grand Coulee Dam i Columbia River (Snake River), 
Washington. Denna raka massivdamm av betong, som 
byggdes 1933-1942, är över en kilometer lång, nära 
200 meter hög och väger ca 20 miljoner ton.
Foto Cooper-Hewitt National Design Museum, Smithsonian Institution/Art 
Resource, New York. Gåva från Hugh Ferriss, 1960-240-1.

närer, fotografer, journalister och turister från när 
och fjärran. Aldrig tidigare hade man kunnat 
beskåda sådana monstruösa bulldozers, dum
pers och grävmaskiner i arbete, aldrig tidigare 
hade människan tagit hjälp av sådana gigantiska 
maskinella system för att tämja naturens krafter; 
och inte sedan Cheopspyramiden byggdes för nära 
femtusen år sedan hade det använts så mycket 
byggnadsmaterial i form av sten (och betong) 
som i samband med ett annat stort kraftverks- 
projekt - Grand Coulee Dam i Columbia River 
(Snake River), Washington. Dessa ingenjörskons
tens mästerverk blev själva crescendot i mellan
krigstidens maskinålder.8

Vattenkraftverket i sig var knappast samhälls
bildande, annat än vid riktigt stora anläggningar 
i ödsliga trakter. Ute i öknen byggdes t.ex. i an
slutning till Hoover Dam mönstersamhället Boul
der City, knappt fem mil från Las Vegas. På sam
ma sätt växte det i tidigare svensk ödemark upp 
ett samhälle i samband med kraftverksbygget i 
Porjus; här, som på flera andra ställen, attrahe
rade de tillgängliga kraftresurserna under en period 
också energikrävande och arbetskraftsintensiv 
elektrokemisk, elektrometallurgisk industri.

Däremot var det under själva byggtiden sna
rare regel än undantag att ett kraftverk genere
rade provisoriska, senare också flyttbara, anläggar- 
samhällen. I samband med efterkrigstidens kraft
verksbyggen i Norrlands inland och fjälltrakter 
nådde dessa en ansenlig storlek. När Vattenfall

i slutet av 1940-talet anlade Kilforsens kraftverk 
mellan Fjällsjöälven och Ångermanälven bestod 
anläggarsamhället av omkring Z40 hus, de flesta 
egnahem. Servicen var komplett, även för dem 
som hade med sig hustru och barn, med skolor, 
butiker, sjukstuga och Folkets Hus. Som mest 
bodde här ca 1 500 personer innan samhället suc
cessivt avvecklades sedan arbetena tagit slut. 
Ännu större var Harsprånget (1945-51) och Mes- 
saure (1957-63) i norrbottniska Luleälven med 
z 100 respektive z 300 innevånare, båda sedan 
länge jämnade med marken.»
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En del av det anläggarsamhälle so m Krångede AB lät bygga upp i samband med Storfinnforsens kraftverksbygge i Faxälven under tidigt 1950-tal. 
De standardiserade och spatiöst utlagda husen var provisoriska tjänstemannabostäder, troligen utförda i prefabricerad s.k. skivhuskonstruktion.
Foto i Krångede AB:s arkiv, Östersund.

Arkitekten Sven Ivar Lind
svarade i mitten av 1950- 
talet för ritningarna till denna 
eleganta rad med permanenta 
maskinistbostäder i samband 
med anläggandet av Pengfors 
kraftverk i Umeälven.
Foto författaren 1992.

För arbetsledningen, ingenjörer och verkmästare, 
försökte man så snart som möjligt att bereda 
plats i mer permanenta byggnader, i de maski
nistbostäder som ofta var det enda bestående 
minnet av den hektiska anläggningstiden. Des
sa var för de större anläggningarna nästan alltid 
arkitektritade och inordnade i prydliga grupper 
nära kraftstationen.

Kraftverksbyggenas storarbetsplatser drog till 
sig allehanda lycksökare och profitjägare. Så här 
skildrades situationen i Krångede under 1930- 
talet av journalisten och kulturprofilen Gustaf 
Näsström: /.../ längs stora landsvägen har det 
/.../ vuxit upp ett sannskyldigt Klondyke, av 
folkhumorn i trakten döpt till Trångbo eller 
Nya Samhället /.../. Här i en avröjd tallmo och 
i svackan under en anständig bondby huserar
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Konstnären Sven X:et Erixsons
"Söndagskväll i Krångede", som 
visar helgdagsfirande kraftverks- 
byggare/vattenrallare i den 
veritabla kåkstad som i början av 
1930-talet växte upp i anslutning 
till kraftverksbygget. Målningen 
inköptes av Gustaf Näsström i 
samband med det besök som 
renderade den målande beskriv
ningen och tillhör nu dottern Karin 
Näsström i Stockholm.
Foto Stellan Wengelin, Västerbottens 
museum i Umeå.

en mångfald av pensionat, matserveringar och kaféer, diversehandlare, damskräd
dare, urmakare och frisörer i ett konglomerat av de mest sällsamma och groteska 
byggnadstyper, bjärtfärgade eller regndaskigt omålade, nödtorftigt iordningställ
da eller halvfärdiga på grund av bristande rörelsekapital.10

Vattenkraftverket som framstegssymbol
vattenkraftverket blev en av det tidiga 1900-talets viktigaste och mest ut
trycksfulla framstegssymboler. Här kombinerades det tekniskt djärva med det skönt 
romantiska i en och samma anläggning, den internationella maskinestetiken med 
den nationella monumentdyrkan. Detta var också något som tidigt uppmärksam
mades av konstnärer och visionärer. När den franske arkitekten Tony Garnier 
arbetade fram sitt idéverk Une Cité Industrielle 1904 (publicerat 1917) använde 
han sig av vattenkraftverket som en förstärkande identifikationssymbol för den 
framtida ideala industristaden.11

Även en av den italienska futurismens mest framträdande gestaltare, arkitek
ten Antonio Sant’Elia (1888-1916), såg vattenkraftverket som en metafor för det 
framtida industrisamhället. Under en kort men intensiv period utförde han ett fler
tal projektskisser över tänkta högtrycksverk i alplandskapet utanför Milano. Hög- 
trycksverkens främsta, yttre kännetecken var ett antal brant lutande tilloppstuber 
som ofta bildade en s.k. rörgata efter bergväggarna; ett motiv som passade allde
les utmärkt för den futuristiska rörelsens dynamiska upprepningsestetik. Rörgatan 
blev också det bärande formelementet i Sant’Elias kraftverksskisser, som idag ställs 
ut världen över och tillhör konsthistoriens standardurval.

Vattenkraft och elektricitet blev tidigt obligatoriska och viktiga inslag på de 
stora internationella industriutställningarna världen över; vid sidan av de särskil
da elektrotekniska utställningar som tidigt anordnades. Elektriciteten visade sig 
snart oumbärlig för själva utställningstekniken, men naturligtvis var det också fasc
inationen över vattnets estetik och kraftens mystik som drev utställningsarran- 
görer att övertrumfa varandra med vattenkonster och belysningsarrangemang. 
Elektricitetspalatsen blev världsutställningarnas huvudattraktioner. I Paris år 1900 
fanns dessutom ett Chateau d'Eau skapat med hjälp av en mångfärgad strålkas- 
tarbelysning som nattetid spelade mot en väldig halvsfärisk nisch som omslöt ”en 
serie ofantliga bassänger, hvarifrån vattnet i ymniga kaskader framväller för att 
mata de underliggande amfiteatraliskt anordnade bassängerna Z.../.”12-

I en rapport från amerikanska Saint Louis 1904 framgår det att alla tänkbara 
kopplingar till elektriciteten visades upp liksom vattenarrangemang i form av en 
stor bassäng med sidolaguner, enorma illuminerade vattenspel etc. Det var mycket
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Kraftstationen som skådebröd på konst- och industriutställningen i Lund 1907. Vitputsad, med 
eleganta former och ett magnifikt maskinhallsfönster, har den utformats av utställningens arkitekt 
Theodor Wåhlin. Foto ABB:s arkiv, Västerås.

En av den italienske arkitekten 
Antonio Sant'Elias många kraft- 
verksskisser från 1914. I denna 
skiss har själva idéföreställningen 
om kraften tagit överhanden, 
visionen av kraftverket som en 
väldig futuristisk skulptural före
teelse. Han lämnar verkligheten 
och väver ihop vattenkraftverkets 
skulpturala tilloppstuber med 
ångkraftverkets mest essentiella 
element - de bolmande skor
stenarna - och låter själva pro
duktionsresultatet, en galge med 
ett knippe elledningar, skjuta ut 
diagonalt genom bildkanten. 
Därmed har han komponerat 
sin idébild av kraftverket och för
evigat de skapande momenten, 
kraftens rörelsemoment. Att det 
är framtidsmaterialet betong han 
har tänkt sig som byggnads
material framgår klart av det 
skulpturala angreppssättet. 
Skissen är 31x21,5 cm och 
utförd i svart, grönt, rött bläck 
och blyerts på papper.

Ur Luciano Caramel & Alberto Longatti, 
Milano 1987 (s. 81).

Påkostade modeller av vattenkraftstationer blev snart ett stående inslag på större utställningar. 
Här är det den av VBB och Osvald Almqvist utformade Forshuvudforsen i Dalälven som presenteras 
för besökarna på Göteborgsutställningen 1923. Foto Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.
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vatten som gick åt och pretentionerna växte snabbt. I Paris användes 20 kbm vatten 
per minut, 1901 i Buffalo, med ström från Niagarafallen, 32 kbm och i Saint Louis 
400 kbm per minut, bara för själva kaskaderna.1?

I Sverige spelade elektriciteten en viktig roll redan på Stockholmsutställningen 
1897. Aggregaten för belysning och motorkraft inrymdes i ordinarie utställnings- 
byggnader, i detta fall industrihallen och de Lavals ångturbins paviljong. Men här 
fanns också ett flytande ångturbindrivet elektricitetsverk i Djurgårdsviken som 
hjälpte till att försörja en av utställningens attraktioner, eldfontänen, med belys- 
ningsström. På konst- och industriutställningen i Lund 1907 byggdes en separat 
kraftstation som fick en central plats på utställningsområdet: Midt emot industri
hallen, på fältets motsatta sida, finna vi utställningens prydliga kraftstation, fram
för hvilken en bassäng med väldigt springvatten pryder upp fältet.1*

Vid Baltiska utställningen i Malmö 1914 fanns ingen produktionsanläggning 
på utställningsområdet utan all ström togs via en omformarstation från Sydkrafts 
nyanlagda vattenkraftverk i Lagan, som också förevisades i gipsmodeller och på 
fotografier. De svenska vattenkraftverken var för övrigt väl representerade. Ja, till 
och med så att byggherrar, projektorer, entreprenörer, maskintillverkare m.fl. 
tävlade om att visa upp alla de nya verkens förtjänster i ritningar, fotografier, dia
gram, kartor och modeller. Ferdinand Boberg var utställningsarkitekt och de konst
fulla vattenarrangemangen spelade en central roll på utställningsområdet. Här 
fanns upplysta fontäner och springvattenbrunnar, droppvatten i en grotta och som 
kronan på verket, ett vattenfall som i kaskader dansade ner mot den Kungliga 
paviljongen från ett 30 meter högt konstgjort berg.1?

om det är någon enskild plats som har hjälpt till att skapa en 
romantisk bild av vattenkraften och vattenkraftverket så är det Niagara Falls, lika 
aktuella idag som för hundra år sedan. För även om de mäktiga Niagarafallen för 
genomsnittsbesökaren främst är att betrakta som smekmånadens favoritresemål så 
finns här fortfarande ett av världens viktigaste konglomerat av vattenkraftverk. På 
en sträcka av 58 km förenar Niagara River de båda stora sjöarna Lake Erie och 
Lake Ontario, med en inbördes höjdskillnad av ca 100 meter. Det är den koncent
rerade fallhöjden i kombination med den höga och jämna vattenföringen som har 
gjort floden till en eminent kraftkälla. År 1989 var tio vattenkraftverk i drift intill 
fallen, på båda sidor om den amerikansk-kanadensiska gränsen. Deras samman
lagda generatoreffekt uppgick till drygt 4 700 MW, vilket motsvarar åtta kraftverk 
av mäktiga Stornorrfors effekt - på samma ställe!

Exploateringen av fallens kraftresurser inleddes 1861 på den amerikanska sidan; 
här fanns de bästa förutsättningarna för att på ett traditionellt sätt kunna utnyttja 
vattenkraften. Vid huvudfallet kröker sig nämligen floden och den udde som där 
bildas utgörs av platt slättland ända fram till en nära 70 meter hög klippkant. Snett 
över denna udde grävdes en kanal som mynnade i en fördelningsbassäng parallellt 
med branten, varifrån vattnet fördelades till olika intressenter. Denna vatten
byggnadsteknik liknade den som tidigare framgångsrikt hade praktiserats på plat
ser som Lowell och Holyoke i New England. Skillnaden var den extrema topo
grafin med den lodräta klippkanten. Det var här i anslutning till bassängen som 
alla energikrävande fabriker byggdes upp och som Niagara Falls City började breda 
ut sig. Investeringsbenägenheten, fabrikernas kraftbehov och inte minst begräns
ningarna i turbintekniken avgjorde på vilket djup turbinerna skulle placeras. Nia
gara Falls City fullkomligt översållades med olika energikrävande fabrikskomplex 
och på 1910-talet hade det kring de amerikanska kraftanläggningarna etablerats 
en koncentration av elektrokemisk industri som inte hade någon motsvarighet i 
världen.16

Tekniken att gräva djupa schakt till önskat djup och placera turbinen i dess botten

Klassiskt panorama över den 
amerikanska sidan av Niagara Falls 
omkring 1904. Fabrikernas utlopps- 
tunnlar mynnar direkt i bergväggen 
och ger en föreställning om vilka 
fallhöjder som utnyttjades. Några 
verksamheter, belägna på klippav
satser längre ner, utnyttjar hela fall
höjden och har tilloppstuberna fritt 
exponerade (t.h. i bilden).
Ur H.v. Nelles 1975 (1974) (s. 372-373)."
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blev ett signum för kraftutvinningen i Niagara. 
Att mekaniskt ta ut den behövliga vattenkraften 
var visserligen enkelt och praktiskt men inte vid
are rationellt. Betydligt bättre kraftutnyttjande 
kunde uppnås med hjälp av generatordrift. Med 
elektrifieringen av stationerna och införandet av 
generatorer ovan jord slog de s.k. långaxelstatio- 
nerna igenom. Det första större verket var Adams 
Power Plant på den amerikanska sidan som togs 
i drift 1895. Maskinhuset ritades av den mycket 
välrenommerade arkitektfirman McKim, Mead 
& White i New York. Omkring tio år senare stod 
ytterligare två stora och arkitektoniskt påkost
ade långaxelstationer klara ovanför fallen, men 
denna gång på den kanadensiska sidan.

Alternativet till långaxelstationerna var att för
lägga inte bara turbiner utan också generatorer 
och maskinhus på en klippavsats vid foten av 
fallet. Projekteringsmetoden provades med fram
gång 1905 i den då mycket uppmärksammade 
Ontario Power Plant och togs omedelbart över 
till Sverige för att tillämpas i Olidan, statens för
sta kraftverksbygge i Trollhättan. Även i Nia
gara Falls förlädes de senare byggda verken ned
ströms fallen. Inte ens ett svårt olyckstillbud 
1956, då klippkanten på den amerikanska sidan 
kollapsade och raserade det stora Schoellkopf- 
kraftverket, förmådde förändra detta.

Kraftverksbyggandet i Niagara Falls betydde

Sektioner som visar principen för uttagande av direktkraft från 
fördelningsbassängen på den amerikanska sidan av Niagara Falls. 
Hela drivaggregatet var nedfört i vertikala schakt, såväl tilloppstuben 
i järn som turbinen och den långa axeln upp till transmissionen.
Ur Fredrik Jonsson 1903-04 (s. 33).
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De senast byggda vattenkraftverken i Niagara Falls har uppförts nedströms fallen. Bilden visar de två största kraftverken på den kanadensiska sidan. Närmast 
Sir Adam Beck I från 1921, länge världens största vattenkraftverk och bredvid detta, Sir Adam Beck II från 1954 med tre gånger större effekt. Foto författaren 1990.

oerhört mycket när det gällde att sätta normerna för både svenskt och europeiskt 
vattenkraftsbyggande i stort. Här, liksom i de tidigare nämnda 1930-talsprojek- 
ten tvä och Hoover Dam, får man med fog bruk för den slitna amerikaschablo- 
nen biggest in the world. För när det gäller storleken, i exempelvis dammbyggna
der, maskinaggregat och effekter, låg amerikanarna nästan alltid främst. Och det 
är i anläggningar som dessa det moderna teknokratiska USA manifesterades.

Kraftverken i Niagara Falls inramades av ett imponerande offentligt parkland
skap och designade parkways längs floden; i huvudsak tillskapat vid det sena 
1800-talet under medverkan av landskapsarkitekten Frederick Law Olmsted. Nia
gara Falls förutsättningar var visserligen unika, men det finns en plats som inte utan 
fog kan kallas Sveriges Niagara Falls och det är Trollhättan. Även här finns de mäk
tiga naturscenerierna och även här kolliderade en gång turismen med exploater- 
ingsintressena. Statens tidiga kraftverksengagemang i Trollhättan åtföljdes därför 
av omfattande nationalparksdiskussioner och konsultationer i estetiska frågor.18

Vattenkraftverkens dammbyggnader, tunnelprojekt och maskinaggregat pas
sade väl in i 1930-talets omhuldade maskinkult, så väl i usa som i Sverige. Här 
hemma började man kunna hävda vad man länge närt förhoppningar om, nämli
gen att Sveriges framtid ligger i dess vattenkraft. När Hammarforsens kraftverk i 
en radikalt förenklad, modernistestetik invigdes med smattrande flaggor och ståt
ligt fri vattensläpp 19 z 8 var det som symbolen för det nya moderna samhället, 
befriat från traditionens förkättrade band. Äro då icke /.../ de väldiga hydro-elek- 
triska kraftstationerna konstverk /.../ frågade sig skribenten Sixten Rönnow i ett 
stort uppslag om Teknikens skönhetsvärden i Social-Demokraten och besvarade 
frågan i nästa andetag med /o.1?
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En av de skickligaste tolkarna av ytterligheterna i 1930-talets 
amerikanska samhälle var fotografen Margaret Bourke-White. Här är 
en klassisk bild av amerikansk maskinestetik - de uppradade, potenta 
maskinaggregaten i en av de äldre Niagarastationerna.
Foto 1928 i International Museum of Photography at George Eastman House, Rochester, N.Y.

Gustaf Näsström, som just hade kommit till
baka från en tids vistelse i usa, gjorde samma 
reflektioner i Stockholms-Tidningen efter en resa 
till de pågående kraftverksbyggena i Indalsälven. 
Efter att ha ironiserat över sentimentaliteten och 
flockmentaliteten i samband med den lögnaktiga 
vattenfallsromantiken lade han ut texten på följ
ande, kanske lite överraskande sätt:

För min egen del har jag märkt att man är 
mycket mera ensam och ostörd och kan hänge 
sig åt långt mera romantiska betraktelser vid ett 
utbyggt vattenfall än vid ett orört och turistabon- 
nerat sådant. Härom året träffade jag Hammar
forsen just när den fått en kraftstations hyfsning 
på sig, och häromdagen slukade jag Krångede- 
forsarna, som i dessa år hålla på att kuvas till 
underdåniga tjänare åt ett mellansvenskt indust
rikonsortium med väsentlig uppgift att leverera 
kraft till norra stambanans elektrifiering. Kan 
man tänka sig en fräsigare romantik än denna 
människans kamp mot naturmakterna?

I bättre dager än under maskinålderns 30-tal 
har vattenkraftverket aldrig framställts, varken 
förr eller senare.2-0

Ett stycke svensk maskinestetik, en bild inifrån maskinhallen i det 
nybyggda Hammarforsens kraftverk utformad av arkitekten Osvald Almqvist. 
Bilden visar den eftersträvade kontrasten mellan den vita sparsmakade 
interiören och de väldiga, mörka, högglanslackerade maskinaggregaten.
Foto BÅKAB.
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Målaren Sven X:et Erixson har
under tre decennier skildrat 
kraftverksbyggandet i Norrland.
I "Melodier vid älven" framskym
tar inga konflikter mellan natur 
och maskinkultur. Sida vid sida 
med kraftverksbyggarna spelar 
näcken sin polska. I bakgrunden 
Hammarforsens kraftstation, 
symbolbilden för det moderna 
vattenkraftverket. Ej utfört förslag 
till gobeläng i Göteborgs Konsert
hus. Skiss i olja, tempera och 
gouache på papp, 127,5x188 cm.
Tillhör Göteborgs konstmuseum.

I Krångede stötte Näsström på ett par målare, Gideon Börje och Sven Erixson 
som var i full färd med att skildra arbetet inne i den jättelika utloppstunneln, i det 
norrländska urbergets Rembrandtska klärobskyr. Särskilt X-et var en flitig skil
drare av de pågående kraftverksbyggena längs Indalsälven. I hans snabba, expres
sionistiska skisser vävs natur och maskinkultur samman i endräkt och harmoni, 
ungefär som Harry Martinson uttrycker det i dikten Kraft från 1934.

Ingenjören sitter vid hjulet 
och läser i junikväll
Kraftverket mumlar inåtvänt i turbinerna
dess lummigt inbäddade hjärta slår lugnt och starkt
Löven skälva ej ens
i den stora vita björken som står blyg vid betongdammens källa 
Igelkotten går snaskande längs floden

Brovaktens katt lyssnar hungrigt till fågelsången
Den ilsnabba tysta kraften sissar långt i hundramila trådar
innan den bullras till i skrytsamma städer

För målare och poeter i 30-talets Sverige var landsbygdens vattenkraftverk, 
betongbroar och andra tekniska byggnadsverk bärare av samma modernistiska 
framtidstro som det pulserande storstadslivet; kraftverksbyggena var 1900-talets 
storarbetsplatser som engagerade hundratals, i vissa fall över tusen vattenrallare. 
Men när anläggningsarbetet efter några år var till ända förändrades motivet och 
lugnet lägrade sig åter över bygden, precis som Martinson fångar det i sina strofer.
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Vattenkraftverkets motbild

En vy över Edisons ångkraftverk 
i Marysville anlagt på 1920-talet 
inte så långt ifrån Detroit i USA. 
Bilden ger en antydan om de 
vidsträckta markområden som 
själva kolhanteringen krävde.
Ur Raymond C. Miller 1957 (s. 323).

som den rena och eleganta vattenkraftens definitiva motsats framstår den 
blytunga, svarta ångkraften. Om det funnes en särskild Architectura Energetica 
skulle den vara de verkliga kontrasternas arkitektur. För här möts kraften och 
vilan, renheten och nedsmutsningen, skönheten och odjuret inom arkitekturen. 
Det är således ingen tillfällighet att vattenkraften länge gick under benämningen 
det vita kolet.

Även om ångkraften i många stycken utgör en motbild har mycket av vatten
kraftverkens symbolspråk sin grund i den mystik och hemlighetsfullhet som 
omgav städernas gamla ångkraftverk; det var också här som elektriciteten som 
konsumtionsvara hade sin egentliga början. Exteriört skiljer sig emellertid de båda 
anläggningstyperna väsentligt. Ångkraftverket var ett stycke stadsarkitektur, i Sve

rige vanligen manifesterat genom att det var stadsarkitekten som svarade för den 
yttre formen.

1800-talssamhället hade en närmast fetischistisk inställning till ångkraften. 
Dess symbol framför alla andra var den potenta skorstenen som likt en vulkan 
pumpade och sprutade upp sin demonstrativa kraft. Särskilt anspråksfull var den 
aldrig så länge det rörde sig om mindre anläggningar i form av pann- och maskin
hus som betjänade en verkstad, ett bryggeri eller en liten belysningsanläggning. 
Men när stadslandskapet började fyllas av jättelika centralanläggningar blev bilden 
en annan.22

Dessa stånkande, frustande monster till elektricitetsfabriker satte nya normer 
för skalan i industrialismens samhällsbygge och avtecknade mot himlen de dittills 
högsta och största skorstenarna. De krävde vidsträckta markområden för hante
ringen av kol och aska liksom industrispår, eller allra helst centrala hamnlägen. 
Enligt amerikanska beräkningar konsumerade ett normalstort ångkraftverk (elek
tricitetsverk) från början av 1900-talet hundra till fyrahundra ton kol i timmen 
och efterlämnade under samma tid tio till tjugo ton het aska.23
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När färdriktningen för utformningen av en ny byggnadstyp successivt lades fast 
fanns en lockelse till associationer i olika riktningar. Kraftens mystik rymde många 
dimensioner och kontraster; allt ifrån den råa maskinkraften med pistongsmatt- 
rande vevstakar och bolmande skorstenar, eller för att låna Arthur Lundkvists 
målande ord: I...Imaskiner med blanka stållemmar, badande i blå olja, till den 
immateriella elektriciteten som bara fanns där, osynlig, tyst och hemlighetsfull.

Gigantomanin i ångkraftsanläggningarna lockade hos många fram ett romerskt, 
monumentalt formspråk med en serie av höga skepp, portar och fönster i kolossal
format, tympanonfält, pilastrar och kolonner. Eftersom arbetsstyrkan även här 
var minimal i förhållande till byggnadsvolymer och produktionsresultat anpassa
des skalan mer till de arbetande maskinerna än till människan. Formspråkets 
genomslag blev så starkt att det t.o.m. togs upp av den modernistiske forgrunds
arkitekten Ludwig Mies van der Rohe när han i slutet av 1940-talet ritade den s.k. 
IIT Cathedral. Det är ett ångpannehus på universitetsområdet i Chicago i form av 
en traditionell rektangulär basilika med centralnav, sidoskepp, kleristoriefönster, 
ett regelbundet båg- och pelarsystem och skorsten formad som en kampanii. z4

Som en vanlig metafor för den övermänskliga elektriciteten fungerar den krist
na långhuskyrkan, inte minst i ångkraftverkens barndom under 1890-talet. De 
högsträckta kyrksalsfönstren var lätta att applicera på den nya byggnadstypen. 
Inne i maskinhallarna var renheten och prydligheten viktigare än allt annat, ja när
mast helig; allt för att motverka driftsstörningar och kanske upprätthålla statusen. 
Det var högt i tak, ljust och luftigt, maskinerna var rena, välsmorda och omgär
dade av blankpolerade räcken. Instrument och reglage hade samlats till snidade, 
altarskåpsliknande kontrolltavlor och servicepersonalen var i det närmaste hög- 
tidsklädd. Stämningen där inne kan mer än något annat karakteriseras som sakral.

riktigt rumsrena blev väl aldrig de stora ångkraftscentralerna, men 
det fanns hos dem en dualism som inte bara gav legitimitet i staden utan också 
gjorde dem intressanta som arkitektuppgifter; självklart förhöjdes mystiken och 
fascinationen av att det ur den smutsigaste tänkbara hantering kom fram en kli
niskt ren slutprodukt - elektriciteten. Det här manifesterades på olika sätt; monu
mentaliteten var ett sätt, de prydliga maskinhusinteriörerna ett annat.

I Georg Klingenbergs klassiska studie Bau grosser Elektrizitätswerke, som pub
licerades på flera språk, i nytryck och i nya upplagor från 1913 och framåt, ges 
några praktiska förhållningsorder till arkitekterna: ”Understryk byggnadernas 
konstruktiva vertikalitet. Undvik överflödiga gesimser, horisontala band och lik
nande eftersom dessa snart changerar på grund av sot- och askavlagringar. Förse 
både pann- och maskinhusen med rikliga överljusanordningar för att eliminera 
slagskuggorna. Använd ljusa, enhetliga färger, omönstrade ytor, kakel och klin
ker. Tänk på att verksamheten hela tiden är föränderlig. Gör därför inga särskil
da friser eller markeringar omkring den maskinella utrustningen”, osv.z5

Klingenberg hade själv erfarenhet från ett stort antal kraftverksbyggen i Berlin 
med omnejd och insåg därför standardiseringens betydelse. Men innan hans bok 
kom ut byggdes det kanske vackraste ångkraftverket av alla. Platsen var Helsing
fors i vårt grannland Finland och byggherre var Helsingfors Elektriska Belysnings 
Aktiebolag. Suvilahti, eller Söderviks kraftverk som det kallas på svenska, ritades 
av arkitekten Selim A. Lindqvist och ligger ännu i vackert bevarat skick nere vid 
hamnen. Det togs i bruk 1909 och trots den inneboende motsättningen mellan 
panncentral och maskinhall hade arkitekten verkligen bemödat sig om att ge 
anläggningen ett enhetligt och likvärdigt arkitektoniskt uttryck. Inför byggandet 
av detta stadens första egna elektricitetsverk hade ordentliga förstudier gjorts i

Interiör från den kyrksalsliknande maskinhallen i 
Borås ångkraftverk någon gång 1894-1897. Den 
magnifika kontrolltavlan hade getts ett altarskåps
liknande triptykutförande. Vit skjorta och kravatt 
hörde till utstyrseln, om man inte arbetade som 
eldare i det avbalkade pannhuset.
Foto hos Borås Energi.

30 I ESTETIK & INGENJÖRSKONST



Tyskland och Schweiz och den wienjugendstil som arkitekten valde att så konse
kvent tillämpa var den stil som vid denna tid användes nere på kontinenten för att 
poängtera moderniteten och framtidstron i nya byggnadskategorier. Den armera
de betongstommen medgav ett maximalt utnyttjande av dageröppningar medan 
färgsättning och dekor på ett delikat och detaljerat sätt anpassades till de olika 
byggnadselementen. Överallt flödar ljuset, betongen lyser vit och en vågmönstrad
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Söderviks ångkraftverk sett mot, respektive inifrån, pannhuset.
Foton författaren 1988.

Interiör från maskinhallen i Södervik efter tillbyggnaden 1913. Efter det 
att anläggningen tagits ur drift i början av 1980-talet används maskinhallen, 
här som på så många andra håll, till sporthall.
Foto i Helsingin Kaupungin Energialaitos, Helsingfors.

gammelrosa puts täcker utfackningsväggarna i 
cementtegel. Som ytterligare raffinemang pryds 
hela ”helgedomen” med återkommande små 
kvadratiska accenter i engelskt rött. Efter en till
byggnad 1913 omges pannhusets entréparti av 
två symmetriskt placerade 60 m höga skorstenar. 
Söderviks ångkraftverk väckte samtidens berät
tigade uppmärksamhet och i tidningsartiklar ta
lades det om att man aldrig kunde se sig mätt på 
anläggningen, att allting var så prydligt, ända
målsenligt och modernt.i-6

Ångkraftverkens storvulna karaktärsdrag var 
något som slog igenom först under 1910-2.0-talen, 
även om vi kanske associerar dessa arkitekturens 
odjur redan med Edisons central stations som från 
18 82 började växa upp som svampar i de ame
rikanska storstäderna; de likartat kompakta och 
potent uppåtsträvande tegellådorna med resliga 
skorstenar blev för övrigt något av en arketyp för 
hur ett ångkraftverk skulle se ut. Förutom i USA 

var det i England och Tyskland, dessa vatten
kraftfattiga industrinationer, som ångkraftverken 
främst kom att spela en avgörande roll och även 
på ett avgörande sätt påverka stadsbilden.
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En av de verkliga giganterna byggdes av Londons elverk vid Themsens strand, 
mitt inne i London. Det är ångkraftverket Battersea, ritat av Halliday & Agate 
med arkitekten Sir Giles Gilbert Scott som ansvarig för exteriören. Det byggdes i 
två etapper med början 1929. När det stod klart 1955 kunde det mer än något 
annat liknas vid ett upp- och nervänt matsalsbord där benen utgjordes av de fyra 
hörnskorstenarna formade till kannelerade kolonner. Ett blytungt yttre manifes
teras i de höga skorstenarna som dygnet runt spydde ut sin kolsvarta rök över 
omgivningarna. Men mot detta kontrasterar en våldsamt påkostad, ljus, gedigen 
inredning i marmor.

Som framgår av denna teckning 
från 1931 utgjorde ångkraftverket 
Battersea även i sin halva skepnad 
ett både imponerande och skräm
mande blickfång vid Themsens 
Strand. Ur Franco Borsi 1987 (s. 101).
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Vattenkraftverket som hotbild
bilden av vattenkraftverket var länge ganska entydigt positiv och kritiken 
mot utbyggnaden, när den någon gång förekom, mycket hovsam. Den allmänna 
synen präglades av en beundran inför de tekniska framstegen och betraktandet av 
vattenkraftverket som källan till vårt materiella välstånd. Så sent som i början av 
1950-talet, när Harsprångets kraftverk invigdes, drog man paralleller till farao
nernas pyramider för att riktigt understryka det väldiga och märkvärdiga i upp
giften. Även inom den tidiga naturskyddsrörelsen var man noga med att poängtera 
att hinder inte fick läggas i vägen för den ekonomiska utvecklingen. I stället drev 
man bl.a. frågan om vikten av en estetisk utformning av de nya verken och deras 
anpassning till landskapet. För att mana till efterföljd anordnades t.o.m. en utställ
ning på Konstakademien 192.4 där Vackra verk i form av kraftverk, transforma
torbyggnader, stolplinjer med mera från ett stort antal länder visades upp.*7

Som en allvarstyngd påminnelse om exploa
teringens komplexitet vaktar Strömkarlen på 
mellanpelaren till dammintaget för Olidans 
kraftverk i Trollhättan.

T.h. Den fyra meter höga granitskulpturen är 
utförd av skulptören Carl Eldh i samarbete med 
AB Hillevikens stenhuggeri i Stockholm. För 
skulpturidén svarade arkitekten Erik Josephson. 
Bilden visar uppsättningen vid regleringsdam- 
men i maj 1912. Foton i Vattenfalls arkiv, Stockholm.

VATTNETS ESTETIK OCH KRAFTENS MYSTIK | 35





Efterkrigstidens storskaliga vattenkraftsutbyggnad 
omdanade de norrländska älvlandskapen. Bilden 
visar anläggandet av Harrsele kraftverk i Umeälven i 
oktober 1955 med damm och intagets underbygg
nad för tubintagen till turbinerna; själva maskinsalen 
var förlagd under berg. De avröjda områdena upp
ströms kraftverket överdämdes redan följande år.
Foto Bertil Ekholtz, Västerbottens museum.

Anläggandet av norrlandskraftverkens till- och 
utloppstunnlar representerade på en gång fascinerande 
svensk ingenjörskonst och radikala naturingrepp. 
Bilden visar det nästan knivskarpa snittet i samband 
med utsprängningen av Bålforsens 400 m långa och 
35 m djupa utloppskanal i maj 1956. Kraftverket som 
ligger en bra bit upp i Umeälven tillhör ändå inte 
med sin utbyggnadseffekt på 83 MW de riktigt stora 
kraftverksbyggena. Bålforsens Kraft AB (numera 
Sydkraft) var byggherre, VBB projekterade, Skånska 
Cementgjuteriet byggde, KMW levererade turbiner, 
och ASEA elektrisk utrustning.
Foto Bertil Ekholtz, Västerbottens museum.

Kraftindustrin har varit en god beställare av konstnärliga alster. I synnerhet 
gällde detta statliga Vattenfall som redan i samband med finputsningen efter kraft
verksbygget i Trollhättan 19n lät resa den monumentala granitskulpturen Ström
karlen. Liksom många senare utsmyckningar, som Tyra Lundgrens magnifika 
stengodsrelief i Nämforsens kraftstation från 1950 eller Helge Lindens jättelika 
oljemålning i den underjordiska kraftstationen i Stornorrfors, finns den inte där 
som en oförblommerad hyllning till exploateringen. Näckenmotivet är snarare en 
tribut till de naturvärden som är på väg att försvinna.

Också från arkitekthåll framfördes synpunkter på att det var möjligt att till
skapa nya kulturvärden som ersättning för de förlorade naturvärdena. Så här 
uttryckte sig exempelvis arkitekten Osvald Almqvist om kraftstationsbyggnader
na: Man begär av dem i högre grad än då det gäller vanliga industribyggnader, att 
de skola fylla en dekorativ uppgift vid sidan av den rent praktiska, måhända som 
en kompensation mot ingreppet i naturen,z8

Under och strax efter andra världskriget färdigställdes ett trettiotal större 
vattenkraftverk, framför allt i södra och mellersta Norrland. Det var en påtaglig 
forcering av utbyggnaden, påkallad av krigsårens avspärrningar då man måste för
lita sig till de inhemska energikällorna. De norrländska storkraftverken skulle inte 
längre försörja en bygd, en industri eller en stad med elkraft utan kopplas in på ett 
gemensamt nationellt kraftnät. Till hjälp fick man 1939 en krislag som medgav en 
snabb utbyggnad utan större hänsyn till miljökonsekvenserna. Från natur- och 
kulturvårdssynpunkt blev situationen plötsligt akut problematisk. För det var nu 
exploateringens avigsidor började visa sig på allvar med höga dammbyggnader, 
sprängningar av till- och utloppstunnlar och stundtals omfattande vatten- 
regleringar. Bilden av vattenkraftverket började förändras och utbyggnaden allt
mer att övergå i en hotbild mot existerande kultur- och naturvärden. Opinionen 
mot den storskaliga utbyggnaden växte sig snart allt starkare.z?
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älv för Älv, allt längre norrut i landet, togs i anspråk. Storleken på anlägg
ningarna växte och ingreppen stod i någon form av proportion till effektuttaget. 
Svenska Naturskyddsföreningen och Samfundet för Hembygdsvård, som ledde 
opinionsbildningen, förde en allt tuffare argumentation gentemot kraftbolagen, 
väl medvetna om att bl.a. bilismen och friluftslivet skapat ett ökat intresse för 
natur- och kulturvårdsfrågorna. Som den svenska traditionen ofta bjuder invol
verades kritikerna snart i en mer aktiv medverkan i olika landskapsvårdande 
åtgärder. Insatserna här blev en förebild också för övriga Norden. Men samtidigt 
får vi inte glömma att bilden av vattenkraftverket som framstegssymbol var starkt 
förborgad i den svenska folksjälen. Konstateranden som Utan kraftmängderna 
från Norrland skulle det svenska folkhemmet te sig ganska dystert och kallt, var 
ganska typiska för 1950-talets dagstidningsjournalistik.3°

Kraftverksbyggandet genomgick under 60-talet en teknokratisering och det 
gavs allt mindre spelrum för några estetiska överväganden. I takt med att ovan- 
j ordsfunktionerna blev färre naggades också kraftstationens symbolvärde allt mer 
i kanten. Där det tidigare fokuserades mot de ständiga tekniksprången hade det nu 
kommit att handla om överdämningsområden, gråstenstippar och befolknings
omflyttningar.

I dag är vattenkraftsutbyggnaden i Sverige till stora delar ett avslutat kapitel. 
Insatserna koncentreras i stället till att vidmakthålla och förfina redan befintliga 
anläggningar. Samtidigt som hotbilden har flyttats över till värmekraftverket gen
omgår vattenkraftverket en rehabiliteringsprocess och klassas numera i vissa sam
manhang t.o.m. som miljövänligt av naturvårdarna. Även vattenkraftverkets egna 
kulturvärden har på senare tid börjat uppmärksammas och symbolvärdena åter
upprättats.

På andra håll ute i världen, där vattenkraftsutbyggnaden ännu befinner sig i sin 
linda, kvarstår dock hotbilden. Skalan på de arbeten som för närvarande pågår i 
exempelvis Kina är även i vårt vattenkraftsrika perspektiv ofattbara. Enbart den 
installerade effekten i det så kallade Three Gorges-verket i Yangtze-floden är tänkt 
att överstiga Sveriges samlade effekt inom vattenkraften. När det står klart någon 
gång på zoio-talet kommer omkring en miljon människor ha nödgats flytta, ca 
140 städer och ett stort antal byar har helt eller delvis lagts under vatten. Samma 
öde drabbar ca 600 industrier och ett hundratal lokala kraftverk. Av projektets 
totala kostnad på beräknade 70 miljarder kronor kommer mer en tredjedel att 
behöva bokföras på den gigantiska folkomflyttningen. Problemen känns igen, men 
perspektivet ger tankarna svindel. Ändå kan vi med hjälp av det svenska vatten
kraftverkets historia säkerligen bidra med såväl teknisk kompetens som erfaren
heter av miljöpåverkan, både i Kina och annorstädes.31
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Kraftstationen är vattenkraftverkets hjärta och i regel den mest signi

fikanta symbolen för den verksamhet som där bedrivs. I synnerhet 

gällde detta för den allra första generationen småkraftverk där dam

mar och vattenvägar ännu inte krävde några större ingrepp i natu

ren. Det är också i första hand kraftstationen som genom åren har 

gjorts till föremål för olika estetiska överväganden och som efter 

sekelskiftet 1900 blev en arkitektuppgift att räkna med.

Men hur ser då de allra första kraftstationerna ut, de som bygg

des på 1880- och 90-talen innan arkitekterna började stöpa om den

na byggnadskategori i alla tänkbara former? Kan man urskilja en 

typisk tidig, svensk kraftstation och vilken var egentligen landets 

äldsta vattenkraftstation ? Svaren på frågorna ges i detta kapitel som 

handlar om vattenkraftstationen som byggnadstyp och dess allra 

äldsta historia. Men först något om aktörerna i sammanhanget, dvs. 

de som projekterade och byggde de första anläggningarna.
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Bruksbyggmästarna som vattenbyggare

utformningen av vattenbyggnader och maskinaggregat var i hög grad 
individuellt anpassad till varje anläggnings specifika förutsättningar. Så var sällan 
fallet med de första kraftstationsbyggnaderna. Till konstruktion, material och 
utseende liknar dessa i stället de smedjor, verkstäder och andra verks byggnader i 
sten som uppfördes i svenska bruks- och industrimiljöer. Det är naturligt att det 
blev så eftersom det var samma ingenjörer och bruksbyggmästare som konstrue
rade, föreslog byggnadsmaterial och utformade i stort sett alla produktionsbygg- 
nader under 1800-talet.

Den första generationen kraftverksprojektörer var också den sista generationen 
bruksbyggmästare. Alla bruk med självaktning höll sig med egna byggmästare. De 
traditionella bruksbyggmästarna var rena praktiker påpekar Elis Bosæus och näm
ner ett exempel: ”De kunde från begynnelsen ha varit basar för Dalarnas vandrande 
arbetslag av bro-, damm- och husbyggare, rallarebasar eller ock, som den inom 
både järnbruk och cellulosafabriker kände Carl Peter Carlsson på Långbron, först 
ha haft en stålsynare- eller annan förtroendesyssla vid bruk, så fått hjälpa till i rit
kontoret och som ingenjörsbiträde för att småningom arbeta sig fram till en mer 
omfattande och mer bemärkt verksamhet. I bästa fall hade de vid någon yrkesskola 
skaffat sig litet polityr på den praktiska erfarenheten. ”T

De bruksbyggmästare som var verksamma vid slutet av 1800-talet hade i regel 
en grundläggande teknisk utbildning vid Falu Bergsskola, Chalmerska Institutet 
eller liknande. Men fortfarande var de i grund och botten praktiker, en kunskap 
de förvärvat genom att de också iklädde sig byggmästarrollen. Yrkesbeteckningen 
bruksbyggmästare har dock kommit att stå för så mycket mer än den som projek
terade och ledde brukets vittomspännande byggnadsverksamhet. Många drev t.ex. 
rådgivningsverksamhet i egen regi och förenade ingenjörs- och konstruktörs- 
kompetensen med arkitekt- och uppfinnarrollen. Påfallande lite har skrivits om 
dessa 1800-talets allkonstnärer vars kunskaper, som Bosæus så riktigt påpekar, 
mer kännetecknades av att de var grundade på praktiska erfarenheter än teoretisk 
skolning. Bruks byggmästarna har knappast ägnats en rad i våra förnämsta upp
slagsverk, biografiska lexikon eller industrimonografier. ”Och dock ha de varit 
oumbärliga”, som Torsten Althin så kärnfullt uttryckte saken för 25 år sedan.

Bergslagen var under hela det sena 1800-talet centrum för kunskapsutveck
lingen inom vattenbyggnadskonsten. Varför det blev just Bergslagen och inte någon 
annan tidigt industrialiserad del av Sverige berodde framför allt på den våldsamma 
omvandling som järnhanteringen genomgick vid denna tid. Att förse den fram
växande stålindustrins energislukande processer med rikliga mängder vattenkraft 
blev för bruksbyggmästarna nämligen en lika stor utmaning som massaindustrins 
kraftförsörjning var för det tidiga 1900-talets ingenjörer och byggmästare. Mängder 
av små och medelstora vattenkraftverk byggdes tidigt i Bergslagen. Här kom de att 
ligga betydligt tätare än någon annanstans i riket och de bands samman med gamla 
gruv- och bruksorter i ett imponerande nät av elektriska kraftledningar. Ännu 
1930 dominerades kartbilden över Sveriges utbyggda vattenkraft av de många 
Bergslagsstationerna.1

I Bergslagen fanns också mot seklets slut några högt aktade bruksbyggmästare
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De fyra bruksbyggmästare som dominerade projektering och byggande av det sena 1800-talets vattenkraftverk. Fr.v. Samuel Gjers, Leonard Qvist, 
Carl Erik Janson och C.J. Nilsson. Foton från Tekniska museets arkiv respektive Lindesbergs museum och Jernkontoret, Stockholm.

vars främsta specialitet var just damm- och kanalbyggen, turbinkonstruktioner samt 
elektriska kraft- och belysningsanläggningar. Kunskapen om att bygga i vatten var 
visserligen allmänt spridd men när det kom till mer avancerade konstruktioner är 
det märkvärdigt hur begränsad den initierade kretsen var. Faktum är att nästan 
samtliga större svenska vattenkraftverk före sekelskiftet 1900 projekterades under 
medverkan av kompanjonerna Leonard Qvist (1837-1906) och Samuel Gjers 
(1840-1900) i Arboga, Carl Erik Janson (1845-1917) i Lindesberg eller nestorn 
Carl Johan Nilsson (182.8-1920) på Högåsen vid Blombacka bruk i Värmland; 
alla erfarna och väl införstådda med vattenbyggnadskonstens vanskligheter: ”Jag 
har haft nog många äfventyr med vattenbyggnad för att misstro allt” konstaterade 
t.ex. en luttrad C.J. Nilsson i samband med byggandet av Ludvika kraftverk 1901.

De kände naturligtvis varandra, i några fall så väl att korrespondensen kunde 
inledas med ”Heders Broder” och avslutas med ”Din sanne vän” eller ”Med sann 
vänskap och tillgifvenhet”. I samband med större projekt hände det ofta att deras 
vägar korsades, den ene som projektor, den andre som byggare eller kontrollant. 
Ibland fick de också i uppdrag att granska och utvärdera kollegornas förslag, t.ex. 
när Sveriges första valsverk och kraftverk för trefas motordrift tog form i Hofors 
1893-94. Det var en byggnadsuppgift som ansågs så delikat att uppdragsgivaren 
kände sig manad att tillkalla samtliga tre firmor för överläggningar. Men oftare 
korsades deras vägar som arga konkurrenter, tvistande om turbinkonstruktioner 
eller i särskilt prestigefyllda projekt, överglänsande varandra i antal aggregat och 
hästkrafter. Och även om de respekterade varandra så kunde de likafullt vara obe
nägna att ”ta ansvar för andras experimenter”, som det hette.

Alla var de flitigt anlitade, ofta långt efter pensionsåldern. Deras erfarenhet och 
kunskaper uppskattades, så mycket att exempelvis ledningen för Stockholms Elek
tricitetsverk absolut ville ha C.J. Nilsson med när tillgodogörandet av Dalälvens 
vattenfall skulle utredas, detta trots att han då började närma sig de 80 och led av 
reumatism. Men som en annan kraftverksägare uttryckte saken: Visserligen är han 
bra gammal, fastän han följer utmärkt med sin tid.i

De var ständigt på resande fot för att besiktiga tilltänkta byggnadsplatser och 
fick betalt av uppdragsgivarna för resor och arbete. Qvist och Gjers med sina många 
turbinkonstruktioner hade även inkomster i form av provisioner, s.k. patentav
gifter.4 C.J. Nilsson å sin sida var mycket restriktiv när det gällde provisioner: 
”Der jag ej lemnar ritningar som kunna vara verkstaden till framtida gagn tar jag 
aldrig sådan”, förklarade han torrt i ett brev till Samuel Gjers 1894.5
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Alla inledde de sin verksamhet med att kombinera konstruktörs- och bygg- 
mästarrollen. Med tilltagande ålder övergick de allt mer till ren konsulta tionsverk- 
samhet. För att hinna med de många uppdragen omgav de sig med ritbiträden och 
kontoren fungerade tidvis som utbildningsanstalter för blivande arbetsledare och 
byggmästare. Många var de fäder som önskade få sina söner inackorderade som 
ritare vid dessa ansedda kontor som var inrymda i anslutning till de egna hemmen. 
Av företagskorrespondensen att döma förefaller det som om en del av de unga 
ingenjörerna gärna tog på sig byggmästaruppdrag som omväxling till det uppen
barligen lägre betalda och mer enahanda ritarbetet. Detta skapade en dynamik på 
kontoren som förstärktes av ett ständigt in- och utflöde av ritare.

Dynamiken var särskilt tydlig på den största firman Q vist och Gjers, vars kon- 
struktionsbyrå för Bruks- och Vattenverksbyggnader etablerades 1875. Som bas 
för verksamheten hade de från och med 1882. en fastighet på Stora Nygatan 19 i 
Arboga för alla sina ritare och byggmästare. De båda ingenjörerna nådde sina 
framgångar bland annat tack vare ett flertal turbinkonstruktioner. 1 ett prospekt 
från 1889 vitsordas Qvist & Gjers patenterade turbiner av ett åttiotal nöjda och 
tacksamma kunder från skilda branscher, exempelvis bomullsspinneriet i Jonsered, 
Lilla Edets pappersbruk, Åtvidabergs sågverk och Håfreströms trämassefabrik.

Denna elegant laverade ritning av 
ett vattenhjul för såg i Arbogaån vid 
Oppboga bruk utförde Firma Qvist & 
Gjers 1876, året efter de bägge 
ingenjörerna hade etablerat sin 
konstruktionsbyrå.
Ur Qvist & Gjers ritningssamling, Tekniska 
museets arkiv, Stockholm.
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Huvudbudskapet i detta kanske något skönmålande propagandamaterial går ut på 
att Qvist & Gjers turbiner med väsentligt mindre vattenåtgång ändå producerade 
betydligt mer än äldre turbinkonstruktioner. Sådana tongångar väckte uppmärk
samhet, även utanför landets gränser.

Qvist & Gjers knöt till sig en stab av relativt självständiga byggmästare som 
reste runt från byggnadsplats till byggnadsplats och ledde arbetena efter firmans 
anvisningar. Många byggherrar var nämligen angelägna om att konsulten också 
tillhandahöll arbetsledare. Omvänt kunde byggmästarna å sin sida rekommendera 
Qvist & Gjers turbinkonstruktioner, vilket som regel medförde att dessa också fick 
uppdraget att lägga fram förslag till anläggningens utförande. Byggmästarna var 
väl förfarna, tog egna beslut om förändringar på plats och klarade oftast också av 
själva turbinmontaget. Då och då besökte de ledningen i Arboga, men i huvudsak 
skedde informationsutbytet genom flitig brevväxling. I den bevarade korrespon
densen berättas om hur de olika arbetena fortskred, om problem och glädjeämnen. 
Oftast passade de på att avsluta breven med en förfrågan om firman hade något 
nytt lämpligt uppdrag, vilket de i regel tacksamt tog emot när det pågående när
made sig sitt slut.

MOT 90-TALETS MITT KLARNADE ROLLERNA allt mer. Qvist & Gjers 
tog nu ogärna själva på sig entreprenader utan såg helst att byggherren påtog sig 
fulla ansvaret för byggnadsarbetet och lät turbintillverkarna tillhandahålla mon
törer, sköta installationerna etc. På en direkt förfrågan från ”kommittérade” i 
Örebro stad om de borde anlita en entreprenör i samband med anläggandet av 
stadens första elektriska kraftstation i Skebäck 1894 framförde Qvist & Gjers som 
sin bestämdaste åsikt att de ansåg ”arbetet kunna utföras på ett solidare och för 
framtiden pålitligare sätt, genom att staden sjelf utför byggnaden, i all synnerhet 
som den eger sakkunnig ledare af arbetet i sin stadsingeniör”. Däremot mötte det 
inget hinder att lämna så mycket som man kunde på beting åt särskilda arbetslag 
”och blott verkställa det arbete som fordrar noggrannaste tillsyn och omtanke på 
dagsverke”.6 Med det senare avsågs grundarbetet med paining, rustbädd och 
spåntväggar. Granit- och tegelmurning däremot kunde med fördel bortackorderas 
till särskilda arbetslag. Även C.J. Nilsson hade en misstro till allt vad entreprenad 
hette i fråga om vattenbyggnad, ty ”en uraktlåtenhet är vid ett sådant arbete allt 
för lätt dold”.7

C.J. Nilsson hade bred erfarenhet av bruks- och vattenbyggande långt innan 
han 1869 av sin mor köpte barndomshemmet Högåsen och där inrättade sitt rit
kontor. Bland annat var han ritare och byggnadsbiträde hos mekanikern, bruks- 
byggmästaren och professorn Jonas Bagge 1849-54 och ledde framgångsrikt upp
förandet av valsverksanläggningen i Smedjebacken 1855-56. Vid sidan av kon
sultverksamheten byggde C.J. Nilsson upp en inte obetydlig industriell verksam
het vid Blombacka bruk.8

I Carl E. Jansons fall var det hans far byggmästaren Erik Jansson som 1850 
etablerade firman. När den 1876 överlämnades till sonen hade firman redan ett 
grundmurat rykte inom vattenverks-, gruv- och järnverksbyggnadsbranschen. Kund
kretsen, framför allt i Bergslagen, var väl inarbetad och i många fall kunde sonen 
erhålla kraftverksuppdrag från en plats där fadern 30, ja kanske 50 år, tidigare 
hade installerat turbiner eller konstruerat dammar och kanaler. Erik Jansson hade 
upprättat sitt huvudkvarter i Dalkarlshyttan utanför Lindesberg där han byggt sig 
ett stort hus med ritkontor. Det var också härifrån som Carl E. Janson & Co. 
Ingeniörs- & Byggnadsbyrå kom att verka. Janson var liksom Nilsson även industri
företagare och hade egen kvarn, såg, snickeri- och mekanisk verkstad.

Carl E. Janson var mer byggare än de andra och tog gärna på sig vattenbygg- 
nadsentreprenader. Han knöt också tidigt till sig två ingenjörer som under 90-talet
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Prospekt från firmorna
Qvist & Gje rs i Arboga respektive
Carl E. Janson & Co. i Lindesberg.
Ur respektive samling i Tekniska museets arkiv, 
Stockholm.

<r Carl E. Janson, Lindesberg
Ingeniörs- & Byggnadsbyrå

irman grundades af nuvarande innehafvarens fader, 
Byggmästare E. Jansson 1850. Under åren 1850 
—1876 utförde han ett mycket stort antal vatten
verks-, gruf- och järnverksbyggnader i Sverige, 

Norge och Finland, hvilken verksamhet i samma omfattning 
fortsattes under ofvanstående firma, som dels konstruerat 
och dels utfört följande arbeten mot arvode eller på entre
prenad i de tre nordiska länderna:
269 Kvarnar 
116 Husbyggnader 
157 Sågar 
80 Masugnar 

159 Dammar 
42 Valsverk 
49 Spel- och Lin led

ningar
29 Konster och Spel
30 Ladugårdar, Stallar 
34 Kanaler
16 Hammarsmedjor

j 15 Smältsmedjor 
15 Rostugnar 
49 Tubledningar 

2 Tunnel byggnader 
17 Broar
22 Trämassefabriker 
9 Tegelverk 

12 Mejerier 
8 Tråddragerier 
8 Kalkugnar 
7 Hästbanor 
5 Martinverk

4 Järnvägsbroar
7 Snickerifabriker 
3 Spikfabriker
5 Hängbanor
3 Bomullsspinnerier 
2 Mek. Verkstäder 

66 Vatten-, kraft- och 
belysningsstationer 

1 Sömfabrik 
1 Torfströfabrik 
1 Benmjölsfabrik 

26 Diverse fabriker

Firman verkställer undersökningar, afvägningar, upp
görande af ritningar och kostnadsförslag, arbetsledning samt 
verkställer utförandet af arbetena mot arvode eller på 
entreprenad för alla slags vattenbyggnader såsom kanaler, 
dammar, broar, tub- och turbinanläggningar, elektr kraft
stationer, kvarnar, sågar, järnverksbyggnader, transport
banor m. m.

Turbiner af bästa konstruktioner levereras och uppsättas.
Maskinerier och transmissioner för verk och fabriker 

anskaffas och levereras.
Besiktningar, värderingar, och andra konsultativa arbeten 

utföras.

Oriel Blombergs Boktr. A.-B., Lindesberg. iyj4
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skapade sig egna plattformar som framstående byggmästare inom vattenbyggnads
facket, nämligen Johan Mattson (1843-1910) och John Anderson (1855- 1943). 
Mattson, som under en period även var delägare i den jansonska firman, blev sin 
egen 1891 i samband med firmans arbeten för asea i Västerås. År 1906 var han 

med och lade grunden till det Västeråsbaserade, sedermera i Stockholm baserade 
företaget, Tekniska Byggnadsbyrån (t B b), en av de större kraftverksbyggarna under 
1900-talet.

Anderson alternerade som ritare och byggmästare hos Janson fram till 1892 då 
han reste till usa och året därpå bevistade den betydelsefulla Chicagoutställningen. 
Väl hemkommen och stationerad i Lindesberg inledde han en egen betydande 
byggmästarverksamhet och svarade fram till 1911 för anläggandet av bl.a. 21 
vattenkraftverk, exempelvis Brattforsen i Svartalven.»

Qvist & Gjers utvecklade mer än de andra en specialitet som just kraftverks- 
konsulter. De dominerade branschen ända fram till sekelskiftet, inte minst i kraft 
av mängden uppdrag. Enligt företagets egna förteckningar ska det fram till och med 
1899 ha uppförts eller påbörjats dryga femtiotalet elektriska vattenkraftstationer 
efter Qvist 8c Gjers ritningar och med deras turbiner; huvudsakligen i Bergslagens 
gruvdistrikt, men även för textilindustrin i sydvästra Sverige och i några framsynta

Ogenomfört förslag från den 7 juni 
1895 av Qvist & Gjers till långaxel- 
station på tillsammans 5 000 hk 
i Gullspång. Qvist & Gjers satsade 
målmedvetet på fullödiga presenta- 
tionsritningar i stort format, utförda 
med blå, röd och svart tusch. Utöver 
den gängse firmasigneringen finns 
i regel ritarens signatur påtecknad 
tillsammans med det antal timmar 
som ritningen tagit att förfärdiga. 
Denna ritning är signerad "E. S-m 
orig. 54 tim". Qvist & Gjers projek
terade även flera liknande anlägg
ningar, bl.a. för Norrköping (1891), 
Avesta-Lillfors (1893) och Hissmo- 
fors i Jämtland (1894).
Original i Qvist & Gjers ritningssamling,
Tekniska museets arkiv, Stockholm.
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Odaterat och ej utfört förslag till 
Näs kraftsstation i Dalälven från 
ca 1901 av Carl E. Janson & Co. 
Ingeniörs- & Byggnadsbyrå i Lindes
berg. Jansons ritningssamling på 
Tekniska museet domineras av 
blyertsritningar som denna, 
summariska och utförda i tunt 
manér på skisspapper. De parställda 
stickbågiga fönstren, infällda i grunda 
nischer och framför allt mittrisaliten 
för den elektriska utrustningen, är 
vanliga motiv vid denna tid.
Original i Jansons ritningssamling,
Tekniska museets arkiv, Stockholm.

städer. Antalet projekterade men ej uppförda anläggningar var naturligtvis betyd
ligt fler. Om man tar hänsyn till Carl E. Jansons och C.J. Nilssons produktion och 
andra tillgängliga förteckningar kommer man fram till att detta bör motsvara mellan 
70 och 75 % av det totala antalet anläggningar i landet. Men siffrorna rymmer 
osäkerheter och redan under 1900-talets första år, efter inledningen till en explo
sionsartad utveckling inom kraftverksbyggandet, får vi räkna med att andelen 
sjunkit väsentligt.

Två viktiga faktorer bidrog till Qvist & Gjers dominans under 1880- och 90- 
talen, dels de egna framstående turbinkonstruktionerna, dels den uppenbara för
delen av att på ett tidigt stadium ha etablerat samarbete med leverantören av de 
elektriska anläggningarna, Georg (Göran) Wenström vid Elektriska Aktiebolaget, 
sedermera asea. Sina första belysningsstationer projekterade Qvist & Gjers i 
början av 1880-talet. Den första som verkligen realiserades var ett maskinhus för 
elektrisk belysning till den nya kanonverkstaden i Bofors 1885.

För Jansons del inleddes kraftverksprojekteringarna 1893 med ritningar till en 
tänkt jätteanläggning för 16 aggregat vid Månsbo i Dalälven. De närmaste åren 
rörde det sig bara om enstaka projekteringar men mot slutet av 90-talet ökade 
uppdragen. Fram till 1914 har firman enligt egna uppgifter konstruerat och utfört 
66 ”Vatten-, kraft- och belysningsstationer. ” Möjligen är siffrorna i överkant. Vis
sa förslag kom näppeligen till utförande och Janson verkar också ha räknat in oli
ka kombinationsanläggningar där exempelvis en turbin med remdriven gene
rator monterades vid sidan av befintliga kvarnverk. Bland de kraftverksprojekt 
som registrerats i ritningsförteckningen kan nämnas Malfors i Motalaström 
1897, Sundborn i Svärdsjöån 1901-02 samt Kaderjokk och Abisko jokk som anla- 
des 1899 för järnvägsbygget mellan Kiruna och Narvik.10

DEN SVENSKA VATTENKRAFTSTATIONENS URSPRUNG | 47



Även för Carl Johan Nilsson verkar den spektakulära anläggningen i Månsbo 
ha varit inkörsporten till de många kommande kraftverksprojekten som bland 
annat inbegrep verken i Söderfors 1897-99 och Ludvika 1899-1901. När det gäller 
turbinkonstruktioner förefaller C.J. Nilsson ha haft ett nära samarbete med Carl 
Bergström vid Finshyttans Mekaniska Verkstad. Även masstillverkade amerikanska 
turbiner, som under 1890-talet började bli allvarliga konkurrenter till våra inhemska 
stycketillverkade konstruktioner, hade en förespråkare i C.J. Nilsson; här hade det 
säkert också sin betydelse att en av sönerna under en tid var anställd vid en ameri
kansk turbinfirma.11

Några år in på det nya seklet hade den första generationen kraftverksprojek- 
törer spelat ut sin roll som navet inom svenskt kraftverksbyggande; men inte bara 
med ålderns rätt. Nej, 1900-talets betydligt större anläggningar krävde ett nytt, 
mer rationellt förhållningssätt till såväl beräknings- som tillverkningsmetoder. Det 
tidigare så praktiskt inriktade ingenjörsyrket hade förvetenskapligats.12 Firma 
Qvist & Gjers var den enda med rötterna i bruksbyggmästarepoken som någor
lunda klarade av omställningen; under ledning av civilingenjören John Giers drevs 
verksamheten vidare fram till 1940-talet.

Ritning av C. I. Nilsson till kraft
station vid Degerfors, daterad juni 
1900. Även här återkommer motivet 
med parställda fönster i grunda 
nischer och en mittrisalit på ned- 
strömsfasaden. Nilsson presenterade 
sina projekt med förkärlek på 
millimeterrutat papper. Detta är 
dock en tuschritning.
Original i C. J. Nilssons ritningssamling, 
Tekniska museets arkiv, Stockholm.

48 I ESTETIK & INGENJÖRSKONST



rr 11 t: ■%'""j i v fTT^ IT iLlLBe
I■ pi|8fl ■gg Ą I BiSig lyJFTTJI

Kraftstationen Semla III
med de uppseendeväckande 
gaveldekorationerna: 
blinderingar i lejongul slätputs, 
diagonalmurade tegelpartier 
och blågrönglaserat tegel kring 
Fagerstabrukens speciella 
emblem. Foto författaren 1992.

Vattenkraftstationens rötter

den svenska vattenkraftstationen är således till stor del sprungen ur 
bruksmiljö, där man åtminstone fram till 1910-talet strävade efter ett enhetligt 
formspråk för produktionsverksamhetens olika byggnadstyper. Att det här är ett 
identitetstänkande som sitter djupt rotat visar exemplet med 1918 års kraftstation 
i småländska Lessebo. Trots att det fanns en unik uppsättning fasadritningar att 
tillgå, utarbetade av den erfarne arkitekten Axel R. Bergman, valde man här till 
sist att förse kraftstationen med likadana, konstfullt avrundade frontespiser som 
de tjugo år äldre fabriksbyggnaderna. Vid Fagersta bruk gavs prov på ett lika kon
sekvent och i högsta grad modernt designtänkande när man 1910 för sin nya kraft
station i Semla, två kilometer uppströms i Kolbäcksån, använde samma spekta
kulära formspråk med väldiga, uppseendeväckande gavelblinderingar som till 
laboratoriebyggnaden inne på själva bruksområdet.1?
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Ritning till en liten mekanisk kraftstation för kraftöverföring med hjälp av linor. Det högresta lintransmissionshuset i 
trä inrymmer en enda turbin (på maximalt 50 hk) som var avsedd att driva ett krossverk i Grönzinka bruk. Ritningen är 
Utförd av bruksbyggmästaren Carl E. Janson 1876. Carl E. Jansons ritningssamling, Tekniska museets arkiv, Stockholm.
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För att förstå varför den djupt rotade brukstraditionen även kunde inkludera 
en så speciell och till synes modern byggnadstyp som kraftstationen måste vi reda 
ut hur begreppet kraftstation har vuxit fram. Vi måste då ha klart för oss att det 
runt om i landet fanns kraftstationer långt före elektricitetens dagar, även om de 
inte kallades så.

I vid bemärkelse kan vi tala om vattenkraftstationer så länge vatten har använts 
som kraftkälla; hjulhuset (senare turbinhuset), som skyddade vattenhjulet för väder 
och vind, är att betrakta som den allra första vattenkraftstationen för mekanisk 
drift. Andra äldre mekaniska kraftstationer som härbärgerade vattendrivna maskiner 
gavs namn efter den direkta funktion byggnaden hade, exempelvis biåsmaskinhus 
(för luftdistribution till masugn eller stålverk) och lintransmissionshus (för direkt 
kraftöverföring med hjälp av rörliga stållinor). Samtliga dessa byggnadstyper känne
tecknades av att de av praktiska skäl var sammanlänkade med, eller låg mycket 
nära, produktionslokalerna.

Begreppet kraftstation däremot är intimt förknippat med just introduktionen 
av elektriciteten. Men termen kom inte automatiskt i bruk när belysningsström och 
så småningom elektrisk motorkraft introducerades på våra industriarbetsplatser. 
Det beror bland annat på att man de första åren gärna utnyttjade befintliga meka
niska kraftstationer, i den mån sådana fanns. Då kunde man nämligen tillgodo
göra sig redan utbyggda vattenvägar och kanske till och med använda de gamla 
turbinerna. Här kunde således de nya elektriska generatorerna få trängas med tur
biner, vattenhjul och olika överföringsanordningar av äldre datum. Ett exempel på 
en sådan succession, där gammal teknik ersattes av eller kompletterades med ny, 
är Bångbro från 1874 som började elektrifieras 1914 och fortfarande är i funktion. 
En annan mekanisk kraftstation i drift, som senare elektrifierats, är det f.d. lin- 
transmissionshuset i Oskarström som byggdes 1890 för att ge kraft till Skandinav
iska Jutefabrikens (senare tasso ab) spinnerimaskiner och vävstolar. Ytterligare 
exempel är de ryggsäcksliknande turbinhusutbyggnader som hakades på de många 
textilfabriker som kantade Strömmens stränder inne i Norrköping.*4 i

i den mån det saknades erforderliga utrymmen för belysningsan- 
läggningarna byggdes helt nya små kraftstationer i direkt anslutning till de sågar, 
kvarnar eller fabriker de skulle betjäna. Några större byggnadsvolymer krävdes 
inte eftersom det som regel bara rörde sig om en 10-30 hästkrafters turbin med 
svänghjul som ofta via drivremmar betjänade en liten generator, eller dynamo- 
maskin som de länge kallades. Ofta räckte det med en träsump och överbyggnad 
i form av en enkel stolpverkskonstruktion under ett sadeltak eller pulpettak. Dessa 
enkla belysningsverk fick sitt genombrott under 1880-talet.

Varken fabrikernas turbinhus eller de tidiga belysningsanläggningarna kan 
betraktas som några egentliga kraftstationer. I stället florerade en mängd andra 
begrepp, i hög grad beroende på vem som bar huvudansvaret för anläggningen. 
Oftast var det turbinkonstruktörerna, varför turbinhus länge var den gängse 
beteckningen. Ibland förekom ordet turbinverk, en direktöversättning av tyskans 
Turbinenwerk (Turbin Anlage) och en indikation på att det mer handlade om en 
installation än om ett byggnadsverk. Gamla bruksbyggmästare kunde ibland använda 
ordet wattenverksbyggnader, gärna stavat just med w.

Andra förekommande begrepp, vanligare bland byggherrar och byggmästare, 
var turbinbyggnad, maskinhus för elektrisk belysning, byggnad för elektricitets- 
maskin eller till och med elektricitetsverk, även om det senare som regel förbehölls 
städernas distributionsanläggningar. I installatörskretsarna benämndes belysnings
anläggningarna gärna för lyshus eller lysverk, ibland generatorhus, dynamohus/ 
dynamostation. Centralstation för elektrisk belysning var också ett begrepp som 
förekom i samband med diskussioner kring anläggandet av större amerikainflue- 
rade, privata distributionsanläggningar.
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Vattenkraftstationen som begrepp föddes först under r 890-talet. Firma Qvist 
& Gjers bytte t.ex. beteckning på sina ritningar 1895, bruksbyggmästarna Carl E. 
Janson och C.J. Nilsson ungefär samtidigt. Snart var nästan alla äldre begrepp 
ersatta av det mer heltäckande ”elektrisk kraftstation”. Häri inbegreps att kraft
stationen drevs med vattenkraft.

Begreppsförändringen speglar en betydelseförskjutning där kraftstationen repre
senterade något mer än bara en överbyggnad av maskineriet. När generatorerna 
blev fler och större och när transformatorer och annan överföringsutrustning 
installerades behövdes nya separata kraftstationer. Begreppet (elektrisk) kraftsta
tion står följaktligen för en särskild byggnad som inrymmer turbiner, generatorer 
och elektrisk utrustning. Beteckningen kraftstation representerar också en högre 
mognadsgrad inom elektricitetens område, där kraften inte längre bara försörjde 
ett antal lampor utan också kunde användas för att driva elektriska motorer.

1882 års lysverk vid Rydals bomullsspinneri utanför Borås kan således inte, som 
ofta hävdas, betraktas som Sveriges första vattenkraftstation (eller till och med 
vattenkraftverk som det ibland kallas). Denna lilla installation på blygsamma tre 
hästkrafter, kopplad till fabrikens turbindrivna axelledning innebar däremot att 
elektrisk kraft nu kunde alstras med just vattenkraft, vilket i sig var gott nog.15

När fabrikerna längs Motala 
ström inne i Norrköping elektri
fierades inrymdes aggregaten 
i många fall i särskilda turbin- 
husutbyggnader på gavlarna. 
Den här bilden från 1911 visar 
hur detta ordnats på Holmen 
Bruks pappersfabrik (t.v.) och 
Kvarnholmens spinneri (t.h.). 
Framför fabrikerna håller en 
tilloppstub på att sättas samman 
till en ny kraftstation (Kråk- 
holmen).
Foto i Holmen Papers arkiv, Norrköping.
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Sveriges första vattenkraftstation

Sveriges första vattenkraftstation i ordets egentliga mening uppfördes 
1885, för att primärt leverera belysningsström till ett nytt stort verkstadskomplex 
som behövdes för den mycket expansiva kanontillverkningen i Bofors. Effekten 
var på 70 hästkrafter, vilket mer än väl räckte till att ersätta ljuset från härdar och 
talgdankar med bågljus och glödljus inne i fabrikslokalerna. Därmed underlättades 
precisionsarbeten som svarvning, borrning och fräsning av kanonernas stålgjutna 
eldrör väsentligt.

Kraftförsörjningen till kanonverk
städerna i Bofors sköttes en period 
med hjälp av lintransmission.
Bilden visar den mekaniska kraft
stationen med dess typiska torn för 
lindriften; linorna fick nämligen inte 
inverka störande på de markburna 
transporterna. Omedelbart t.h. 
skymtar taket på den elektriska 
kraftstationen. Bakom dessa 
byggnader ligger de stora kanon
verkstäderna i slaggtegel, också de 
projekterade av Qvist & Gjers.

Sida vid sida till vänster på bilden 
ligger här två generationers kraft
stationer i direkt anslutning till 
kanonverkstäderna i Bofors: den 
låga, elegant utformade elektriska 
kraftstationen i slaggtegel och den 
tornformade mekaniska kraftstatio
nen för lintransmission i en enkel 
träkonstruktion; med andra ord, den 
nya teknologin i ett mer påkostat 
formspråk än den gamla.

Foton Axel Ehrenwall, troligen 1890-tal,
Bofors museums arkiv.
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Det nya kraftverket kompletterade den något år äldre lintransmissionsanlägg- 
ningen som försåg verkstadsmaskinerna med mekanisk kraft. Sida vid sida stod 
här under några år två kraftstationer representerande två generationers kraft
överföring: den ena en kraftstation med mekanisk linöverföring till maskinerna, 
den andra en elektrisk kraftstation med generatorer för själva belysningen. De 
utnyttjade båda vattnet från den närbelägna Timsälven, avlett via kanal, damm och 
slutligen tub ner till verken. Utloppet i sjön Möckeln låg sedan bara ett stenkast nedan
för de båda stationerna.

Förslaget till denna pionjäranläggning hade lagts fram av Qvist &C Gjers i Arboga, 
som även projekterat det två år äldre linspelet. Edwin Andrén & Co. i Göteborg 
fick ta hand om den elektriska installationen. Båda firmorna hade från olika utgångs
punkter fått lämna offert på utförandet av hela anläggningen, Qvist & Gjers till
sammans med Elektriska Aktiebolaget i Stockholm, Andrén genom att räkna på 
en passande turbin till en ”dynamomaskin” av eget fabrikat.16

För ritningarna till kraftstationen i Bofors svarade Qvist & Gjers själva. Några 
tidigare erfarenheter av hur en sådan skulle utformas fanns av naturliga skäl inte. 
Däremot hade Arbogaingenjörerna lång projekteringserfarenhet av liknande 
verksbyggnader och hade samlat på sig ett formförråd som var användbart i skil
da sammanhang. I detta fall var det ett biåsmaskinhus från 1878, projekterat för 
bessemerverket i Västanfors, som blev förebilden till den nya kraftstationen.

Att just denna för järn- och stålhanteringen så centrala och prestigefyllda bygg
nadstyp fick stå som modell för Sveriges första elektriska kraftstation var ingen 
tillfällighet. Biåsmaskiner hade det funnits länge för masugnsdrift, men den blås- 
maskin som hörde till ett stort modernt bessemerverk som det i Västanfors, måste 
utveckla en hög effekt för att orka pressa in de enorma mängder luft som behövdes 
för den metallurgiska processen. Precis som det elektriska kraftverket i Bofors 
utgjorde blåsmaskinen i Västanfors själva hjärtat i produktionsanläggningen och 
inrymdes därför, helt följdriktigt, i en byggnad med stort symbolvärde.z7

Det nära släktskapet mellan den elektriska kraftstationen i Bofors och biåsmaskin
huset i Västanfors är påfallande. Båda drevs av vattenturbiner och formspråket var

Vt»T**ro*i B«x„
BLÅSMASKINSHUS -v VESTANFORS

Ritning över blåsmaskinhus i
Västanfors, daterad 17 augusti 1878.

Originalritningar i Qvist & Gjers samling, 
Tekniska museets arkiv, Stockholm.
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Ritning över Bofors kraftstation, 
daterad 30 maj 1885.

Originalritningar i Qvist & Gjers samling, 
Tekniska museets arkiv, Stockholm.
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nästan identiskt. De utgör ett utmärkt exempel på hur den mekaniska kraftstationen 
låg till grund för den elektriska kraftstationen. Släktskapet är logiskt. Grundkon
ceptet var detsamma, den enda skillnaden var att byggnadens inkråm i form av kolv- 
drivna biåsmaskiner ersattes av snurrande generatorer.

Vad utmärkte då Sveriges första vattenkraftstation i Bofors? Ja, som framgår 
av ritningen var den mycket symmetrisk och liten, knappt 8 gånger 5 meter och ca 
3,5 meter hög under valmat tak. Övergången mellan vägg och tak markerades av 
en rikt profilerad kornisch medan väggarna accentuerades med hjälp av en runt- 
omlöpande, mjukt rundad list. Detta arrangemang, tillsammans med entrén och 
de speciella fönstren (mer om dessa längre fram) som var infällda i bågformade 
nischer, gav kraftstationen en skarpskuren och karaktärsfull profil.

Den omedelbara närheten till kanonverkstaden medförde att Bofors kraftstation 
redan omkring sekelskiftet fick maka på sig för att ge plats åt utvidgningar av den 
stora verkstadsbyggnaden. Men på ett par fotografier från 1886 och lite senare kan 
man skymta det lilla ”smycket” hukande bland sina betydligt större men enklare 
och mer traditionellt gestaltade grannar. Stationen såg ut som på ritningarna men 
murades inte upp av rödtegel och putsades som avsikten bör ha varit utan byggdes 
av slaggtegel, precis som den flerskeppiga kanonverkstaden.
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Tidiga arkitekttolkningar av kraftstationen

under det sena 1800-TALET betraktades vattenkraftverken ännu inte som lika 
prestigefyllda gestaltningsuppgifter som exempelvis städernas ångkraftverk. Men 
det fanns ett par tidiga exempel där vi känner till att arkitekter fick ge sin syn på 
den nya byggnadsuppgiften. Det ena är Gådeå utanför Härnösand som troligen 
togs i drift 1888 och det andra, kraftstationen i Västerås från 1891. I Härnösand 
handlade det om att ge kraft åt landets första kommunala gatubelysning, i Västerås 
om att tillfredsställa det nybildade asea:s behov av elektrisk kraft. Att byggherrarna 
i båda fallen var företagsamma kommunalpolitiker spelade med all sannolikhet en 
viktig roll i valet av arkitektmedverkan. Två olika användningsområden, men också 
två helt olika byggnadsplatser, gav som resultat två kraftstationer med helt olika 
utseende: Härnösandsstationen, ensligt belägen och i sig själv liknande en mindre, 
ordinär fabriksbyggnad samt Västeråsstationen med en mer extravagant utform
ning bredvid slottet.18

Ungefär samtidigt som kraftstationen i Bofors stod färdig kunde landets första 
kommunala belysningsanläggning tas i bruk inne i Härnösands stad. Kraften häm
tades från Nedre Gådeåfallet 3,5 km utanför Härnösand som staden hade förvärvat 
den 15 mars 1885 med tillhörande kvarn, såg och spikfabrik. I den gamla timrade 
spikfabriken stod en 50 hästkrafters turbin obegagnad och till den kopplade man 
nu en remdriven likströmsgenerator för ca 2000 V. Den elektriska utrustningen leve
rerades av den amerikanska firman Thomson-Houston i konkurrens med Siemens. 
Anläggningen skulle användas för elektriskt ljus i staden å gator, torg, allmänna 
platser, ämbetslokaler mm /.../. Redan till julgudstjänsterna 1885 lystes stadens 
domkyrka upp av tre elektriska lampor så fullständigt att alla andra ljus varit över
flödiga.1?

Den nya belysningsanläggningen ansågs så lyckad att man redan året därpå 
beslutade att fördubbla den. För denna utvidgade anläggning byggdes en ny sten
damm längre upp i ån och ett ordentligt dynamohus av sten. Vattentillförseln skedde 
med hjälp av en 150 meter lång trätub och utloppet mynnade vid motstående gavel 
i en grävd kanal. Det var också från denna vägg som kraftledningarna utgick. Tur
binen torde ha varit en av Qvist &C Gjers tvillingturbiner, av samma modell som 
den i Bofors. ”Stadens dåvarande arkitekt Albert Thurdin fick sa i uppdrag att 
beräkna dynamohuset till den ungefärliga kostnaden /.../ ” skriver stadens tekniske 
konsult, ingenjören P.J. Hofring i sina memoarer och antyder därmed att kraft
stationsbyggnaden även bör ha utformats med hjälp av stadens nytillsatte stads
arkitekt Albert Thurdin (1862-1943).zo

Gådeå nedre kraftstation, som den kom att heta, var precis som Boforsstationen 
liten, anspråkslös men välgjord. Den var uppförd av rött tegel under ett flackt 
sadeltak. Med enkla medel hade man lyckats få lite liv i murverket och dessutom 
ge stationen drag av förnäm tempelklassicism. En fris av snedställda tegelstenar 
löpte i takfotshöjd runt hela byggnaden och bildade tympanonfält på gavlarna. 
Likaså trädde det fram ett mönster av kolonn imiterande s.k. lisener genom att fönster 
och dubbelport hade dragits in i fasadlivet. Ett mycket specifikt drag för Härnö
sandsstationen var de två skorstenarna, en vid vardera gaveln. Aldrig tidigare hade 
man byggt en kraftstation så här långt norrut. Det handlade ännu om ganska små 
maskineffekter och eftersom det inte fanns några erfarenheter av hur långt över
skottsvärmen skulle räcka under de kalla vintermånaderna tog man det säkra före 
det osäkra och försåg byggnadens enda rum med dubbla eldstäder.

Gådeåstationen, som var i drift ända till 1980, användes de sista åren som för-
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Gideå Nedre kraftstation Utanför Härnösand. Foto från 1888 i Tekniska verkens arkiv, Härnösand.

delningsstation för landsbygdsdistribution. Ny turbin och likströmsgenerator var 
då installerade sedan 1917. Planer fanns länge på att återställa den hårt slitna 
anläggningen för musealt bruk, men på grund av ett bristande kommunalt enga
gemang revs stationen i september 1992.

Västerås kraftstation, eller turbinhus som den kallades med dåtidens språk
bruk, hade en starkare koppling till Boforsstationen. Den projekterades av Arbo- 
gaingenjörerna Qvist & Gjers och höll också på att få samma utseende som sin 
föregångare. Men det fanns en komplikation. Av överföringstekniska skäl fick den 
lov att byggas i närheten av det verkstadsområde som staden subventionerat åt det 
blivande storföretaget asea. Därmed kom den att hamna i ett mycket känsligt läge 
inne i staden, just där Svartån passerar slottet.
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Arkitekten Victor Adlers
förslag till Västerås kraftstation 

från juli 1891.
Ritning i Kraftverksmuseet, Västerås.

Qvist & Gjers förslagsritningar 
av den 20.1.1891.

Ritning i Stadsarkivet, Västerås. 
Foto: Mikael Sandaeus.

Frågan är nu bara hur kraftstationen som granne 
till den mäktiga slottsbyggnaden skulle utformas. 
Qvist & Gjers hade ansträngt sig till det yttersta 
för att leverera ritningar till en prydlig kraftsta
tion. Och det elegantaste som fanns att tillgå vid 
denna tid var de ritningar som tidigare hade an
vänts för kraftstationen i Bofors. Boforsritning- 
arna följdes mycket nära, även om slutresultatet 
kanske inte blev lika lyckat. Men de styrande i 
Västerås lät sig inte nöjas med vad ingenjörsfirman 
kunde prestera i ritningsväg; uppgiften var allt
för delikat. Någon stadsarkitekt att tillfråga fanns 
det ännu inte i staden. Den för ärendet tillsatta 
dammbyggnadskommittén fick därför vända sig 
till en arkitekt vid Överintendentsämbetet i Stock
holm med begäran om en skissritning. Valet föll 
på Carl Möller, men Möller som var specialist 
på kyrkobyggnader lyckades inte övertyga kom
mittén med sitt förslag. Tveksamheter anfördes, 
bland annat inför takresningens höjd.

En månad senare förelåg en annan ritning, 
denna gång från Stockholmsarkitekten Axel G. 
Forsberg som utformat flera av 1880-talets put
sade stenhus i staden. Men inte heller denna gil
lades till fullo. I stället fick arkitekten och rektorn 
vid Tekniska Skolan i Stockholm, Victor Adler,

uppdraget att omarbeta Forsbergs ritning.21
Victor Adler (1848-1910), som vid denna tid 

bör ha varit engagerad med att rita den stora 
Djäknebergsskolan i Västerås, signerade sitt för
slag i juli 1891. Hans elegant akvarellerade rit
ning antogs med bara smärre ändringar och visar 
en prydlig, liten, paviljongartad byggnad med 
drag av medeltida försvarsanläggning; en omöj
lig blandning kan tyckas. Det är frisen i form av 
så kallade lombardiska band och de kopplade, 
rundbågiga, små fönstergluggarna som ger medel-
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En nedströmsbild över Västerås tidskaraktären. Det flacka, lätt svängda, valmade taket däremot, är ett nödvändigt
kraftstation. Foto författaren 1992. komplement för att ge byggnaden den elegans som krävdes i detta sammanhang;

den fick ju inte likna vilken annan kommunalteknisk anläggning som helst. Den 
smäckra takryttaren förstärkte elegansen.

Frånsett det extravaganta yttre representerade Västerås kraftstation inte något 
nytänkande. Det handlade fortfarande om ett enda maskinrum med lågt i tak och 
utan travers, inrymd i en enkel, symmetrisk, rektangulär byggnadskropp.

DEN SVENSKA VATTENKRAFTSTATIONENS URSPRUNG | 59



1890-talets typkraftstation

ingendera av kraftstationerna i Bofors, Härnösand eller Västerås fick några 
direkta efterföljare, frånsett vissa av Boforsstationens motiv som användes i ett par 
av Qvist & Gjers många projekt till kraftstationer under det tidiga 1890-talet. I 
stället får de betraktas som särlingar under en period då man ännu trevade sig 
fram i försöken att finna ett lämpligt formspråk till den nya byggnadsuppgiften. 
Däremot bildade de sammantaget något av syntesen till vad som skulle bli 1890- 
talets standardstation: Boforsstationen med den rikt profilerade komischen och i 
viss mån fönstren, Härnösandsstationen med enkelheten, de klassiska proportio
nerna och det flacka sadeltaket.

Med andra ord gavs det sena 1800-talets typiska svenska kraftstation en form 
som mer liknade den traditionella bruksbyggnadens. Ja, utförandet var så etablerat 
att inga särskilda fasadritningar behövdes. Fasadutformningen var given utifrån de 
standardiserade anvisningar som gavs i den längd- och tvärsektion som tillsam
mans med planritningen utgjorde huvudritning. Byggmästarna behövde i stort sett 
bara bredd- och längdangivelser, tilltänkta material och fönsterformer. Resten gick 
på rutin. Samma sak gällde för många andra av samtidens nyttobyggnader och lik
heterna var också stora med de så kallade generalarrangementsritningar som far- 
tygskonstruktörerna använt sedan länge och som än idag ligger till grund för varje 
större fartygsbygge.22

vi får utgå ifrån att många av det sena 1800-talets ingenjörer hade 
en grundläggande estetisk skolning, men inte av den innovativa art som vi idag för
knippar med begreppet arkitektur, utan en skolning som framför allt baserades på 
enklare proportioneringsmetoder. På 1850-talet, då Leonard Qvist och Samuel Gjers 
utbildade sig vid Chalmerska Slöjdskolan, var exempelvis två av de åtta lärarna 
konstnärer. Undervisningen omfattade också ett flertal estetiskt inriktade moment 
som liniarritning och geometrisk projektionsritning, maskinritning, frihandsteck- 
ning, ornamentsritning, lavering, s.k. klotsritning vid lampsken, modellarbete i 
verkstäderna och modellering i lera och vax.23

Några beprövade metoder att skapa en balanserad, harmoniskt skön form är 
användningen av symmetrin, olika talserier och det gyllene snittets principer. Det 
är metoder som har anor från antikens och renässansens syn på människokroppen 
och de mänskliga måtten som alltings utgångspunkt, men lanserades åter efter 
1800-talets mitt i framför allt tyska läroböcker. Äldre måttenheter som tum och fot 
kunde direkt härledas till detta skönhetens regelverk och ännu så sent som 1890 
angavs skalan på Qvist & Gjers ritningar i längdmåttet fot.24

Studerar man ett antal av Qvist & Gjers kraftstationsritningar från 1890-talet 
framgår att man inom firman byggde upp måtten efter jämna multiplar, påfallande 
ofta 3-metersmoduler. Utgångspunkten verkar vara en station dubbelt så lång som 
den var bred med 6x12 m och 9x18 m som vanliga standardmått.

Hur såg då det sena 1800-talets ingenjörs- eller bruksbyggmästarideal ut? Med 
hjälp av ritningar, fotografier och studier av bevarade anläggningar går det att få 
en ganska god bild av det sena 1800-talets typiska svenska vattenkraftstation. Den 
är rektangulär till formen, en våning hög och täcks av ett relativt flackt sadeltak 
(ca 30 grader). Dagsljuset tas in genom ett antal likformigt upprepade, höga och 
smala fönsteröppningar. Entrén är förlagd till ena gaveln och består av en tämli
gen smal dubbelport (1,5 m). Bredare öppning behövdes inte på den tiden för att 
kunna ta in och ut den maskinella utrustningen.
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Två utmärkta exempel på det sena 1800-talets enkla, 
standardiserade bruksbyggmästarideal inom kraftstations- 
byggandet. T.v. Semla I i Kolbäcksån, projekterad av 
Qvist & Gjers och byggd 1897. Kraftstationen lades ner 
ca 1910 och ska därefter ha använts som slakteri innan 
den revs på 1930-talet.
Ovan Västgöthyttefors i Gullspångsälven som togs i drift 
1899 och 1923 ersattes av en ny station. Även här var 
det Firma Qvist & Gjers som svarade för den ursprungliga 
projekteringen. Foton i ABB:s arkiv, Västerås.

Den typiska vattenkraftstationen är uppförd 
av kraftiga, tvåstens (50 cm) tjocka rödtegelmurar 
enligt samma enkla proportionering som andra 
industribyggnader vid denna tid. Fasaden är 
oputsad och Ornamentiken består nästan bara 
av en profilerad väggutkragning (kornisch) där 
väggen möter taket. Den profilerade komischen 
är ofta framdragen runt hörn och stannar en bit 
in på gaveln vilket förlänar byggnaden ett drag 
av enkel klassicism.
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Västanfors kraftstation i Fagersta är idag landets bäst bevarade kraftstation av Qvist & Gjers urtyp. 
Här har man precis som på flera andra håll dock gjort en viss lokal anpassning av formspråket.
Foto författaren 1992.

Utledningstorn, det vill säga ett torn för distributionsledningar och ventilation 
uppe på taknocken, förekom sällan. Överskottsvärmen fick ventileras ut via fön
stren. Att all turbineffekt utöver generatoreffekten omvandlades till värme funde
rade man inte så mycket över under pionjäråren. Utledningstornet blev vanligt på 
mindre stationer först efter sekelskiftet när man hade behov av att leda ut kraftled
ningarna från en central punkt i olika riktningar. Så var sällan fallet för den för
sta generationens kraftstationer där kraften mestadels matades ut till en enda 
avnämare från en gavel på stationen.
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De viktigaste byggnadsmaterialen

till den konstruktiva uppbyggnaden av första generationens kraftstationer 
användes en kombination av olika byggnadsmaterial. Cement i modern tappning 
kom tidigt till användning i vattenbyggnadssammanhang, vilket var naturligt med 
tanke på att det traditionella kalkbruket urlakas vid ständig vattenkontakt. En 
pådrivande faktor för svenskt betongbyggande var uppförandet av den första 
fabriken för tillverkning av Portlandcement i skånska Lomma 187z. Under sent 
1880-tal och framför allt under 1890-talet nyttjades betongen vid anläggandet av 
hamnar, dammar, turbinsumpar, vatten- och avloppsverk liksom i bropelare och 
brofästen. Den ökade användningen av betong och framför allt introduktionen av 
armerad betong med dess komplicerade hållfasthetsberäkningar gav utrymme för 
en ny typ av specialistentreprenörer.*5

I kraftverkssammanhang användes betongen först som komplement till gråstenen 
i dammar och sumpväggar. Under 1890-talet finner vi den också som golvbelägg
ning inne i maskinsalarna. De tunga vibrerande maskinaggregaten krävde stabila 
underlag. Det vanliga var att den oarmerade betongen göts över korta, stabila golv
valv av tegel inspända mot I-balkar. När generatorerna ställdes direkt ovanpå de 
öppna turbinsumparna göts i regel tjocka betongvalv som avlastade de tunga aggre
gaten mot de kraftiga sumpväggarna av natursten. Först i och med införandet av 
den armerade betongen vid sekelskiftet lämnade man den gamla tekniken med att 
spänna in valv vid förstärkning av bottenbjälklagen och ersatte den med plattor 
och balkar.

Cementen blev visserligen snabbt populär, men den ställde sig länge dyr i inköp. 
Betonggjutning var dyrare per kubikmeter än rödtegelmurning som i sin tur var 
dyrare än gråstensmurning. Allra billigast var en slaggstensmur som, åtminstone 
enligt Qvist & Gjers’ beräkningar, man i början av 90-talet fick för obetydligt mer 
än en tredjedel av priset för en rödtegelmur. För kopparverken och framför allt 
järnbruken med deras ständigt växande slaggvarpar fanns här med andra ord möj
lighet att spara in på byggnadskostnaderna. På flera håll i framför allt Bergslagen 
ersattes också rödtegel med slaggsten när det väl var dags att omsätta ritningarna 
till praktisk handling.2-6

Väggarna till Dammfallets kraftstation murades 
1894 upp i oputsad slaggtegelmur. Bilden visar en 
detalj av det uttrycksfulla gavelpartiet med fönster- 
överstycken och friser i rödtegel, en typisk anpass
ning av Qvist & Gjers standardritningar till brukets 
Övriga bebyggelse i HoforS. Foto författaren 1993.
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Qvist & Gjers ritning över Dammfallets kraftstation 
som försåg det nya valsverket i Hofors med elkraft. 
Golvkonstruktionen var den gängse för de äldsta 
verken med slutna sumpar och gjuten betong på 
tegelvalv som spants in mot l-balkar.
Ritningen, som är från oktober 1893, ger genom alla 
påtecknade kompletteringar i olika färger en indika
tion på den snabba teknologiska utvecklingen vid 
denna tid. Trots att denna ritning föregicks av ett 
förslag på en något mindre kraftstation från maj 
samma år är det värt att notera hur man har gått in 
och ändrat på aggregattyp och antal aggregat, vilket i 
sin tur bl.a. föranlett fler fönster, i detta fall av en 
förenklad typ.

Ritningsoriginal i Qvist & Gjers samling,
Tekniska museets arkiv, Stockholm.
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Som byggnadsmaterial är slaggstenen utmärkt. Med de rätta malmerna är den 
både stark och slagfast, men framför allt står den emot väta. I Falun hade slagg
tegel från Korsnäs t.ex. använts till både trottoarkanter och rännstenar. Slaggteg
let ansågs redan på 1700-talet vara helt överlägset all annan sten för byggande 
under vatten. Av erfarenhet från anläggande av dammar och vattenledningar vis
ste man att den urlakade järnrosten band samman slaggstenen så att vatten inte 
kunde tränga igenom. Ett uttalande av ingenjören Claes Landen 1901 i samband 
med bygget av tilloppstunneln till Ludvika kraftstation om att ”hvad styrka beträf
far så tror jag att slaggstens mur kan fullt jämföras med beton” förefaller emel
lertid i dagens perspektiv som en lätt överdrift. Men det vittnar onekligen om de 
långa och goda erfarenheter man hade i Bergslagen av detta material, till skillnad 
från betongen som fortfarande befann sig på experimentstadiet. z7

Några kraftstationer vars vackra skimrande slaggtegel man ännu idag kan 
beskåda är Dammfallet i Korsån (1894), Forsbacka i Gavleån, Svabens verk i 
Hämmenån, Bredsjö Övre i Dyltaån (1903), Ulfshyttan (1906) och Dormsveden 
(1913) i Tunaån samt Norn i Lustån (1913).

Slaggsten kan också muras eller gjutas i flisform och sedan putsas. Det var ett 
förfarande som användes när slaggen var sprödare och av sämre kvalitet, främst i 
Västerbergslagen. Fielt klart är att en hel del sådana kraftstationer uppfördes 
under 1890-talet. Hur många är svårt att uppskatta eftersom de få som eventuellt 
finns kvar döljs under ett eller flera lager av skyddande puts. Två slaggflisstationer 
känner vi dock till med hjälp av fotografier från byggnadstiden och det är Flög- 
fors i Arbogaån (1896) och den legendariska Hellsjön från 1893. Bruksbyggnads- 
traditioner som denna är starkt förankrade i Bergslagsregionen även när man som 
i Skråmforsen 1899 byggde en kraftstation efter moderna tyska ritningar. Något 
lämpligt slaggtegel fann man inte för sitt ”turbin- och dynamobus”, men kraft
bolagets direktör som även var disponent vid Laxå bruk kom på idén att ”uppföra 
de delar af berörda bus, till hvilka slaggtegel skulle användas, såsom gjuthus af 
slagg med cementblandadt kalkbruk”.z8

Kraftstationen i Flögfors, uppförd 
av bruksbyggmästaren Carl E. Janson 
1896, i en slaggfliskonstruktion. 
Kraftstationen ritades troligen av 
ingenjören John Anderson.
Foto från ABB, Västerås.
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Klabböle kraftstation strax 
söder om Umeå byggdes för

ovanlighetens skull i rödmålad £tt annat satt att snåla Jn på de många gånger höga anläggningskostnaderna var
panelad liggtimmerkonstruktion att bygga kraftstationen av trä. Det stred mot de gängse ambitionerna med denna
och med ett högt utledningstorn , . . . .......

.... , , byggnadskategori och var dartor mte vanligt. Bland den första generationens
mitt på taket. Foto författaren 1989. 700 ° ö 6

vattenkraftverk finns bara ett par sådana kraftstationer bevarade: Os i Mörrumsån 
och Klabböle i den mäktiga Umeälven. I bägge fallen har det funnits fullt genom
arbetade standardritningar till kraftstationer i tegel, men byggherrarna valde ändå 
trä som byggnadsmaterial. Eftersom det här rör sig om en produktion av det 
brandfarligare slaget är förklaringen till materialbytet troligen av ekonomisk art.2-9 

Byggandet av kraftverket i Klabböle var visserligen en stor satsning av Umeå 
stad i slutet av 1890-talet men bygget blev betydligt dyrare än man hade räknat 
med. Flera besparingar gjordes, bl.a. uteslöts den sedvanliga traversen och i det
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läget fanns det en viss logik i att avstå från en tegelstation och i stället låta Klabböle 
byamän timra upp maskinhuset; ett billigt och beprövat byggnadssätt på dessa 
breddgrader. Resultatet blev också en unik skapelse, en röd liten stuga med vita 
knutar och kyrk- eller bönhusliknande fönster, tronande på en väldig pyramidlik- 
nande naturstenssockel (= turbinsumparna). De höga och spetsbågiga fönstren 
blev här till en symbolisk markering av byggnadens ändamål på samma sätt som 
de i kyrkliga sammanhang fick markera kristendomens ljusa budskap.3°

Det finns en annan aspekt som säkert är tillämpbar både i fallet Klabböle och 
när det gäller många andra av de tidiga stadskraftverken, nämligen skilda bygg
nadstraditioner. Bruksbyggmästarnas formspråk var som framgått väl anpassat till 
bruksmiljöerna. Städernas borgerskap hade andra estetiska traditioner och prefe
renser. Vi får heller inte bortse från den sedan generationer mer eller mindre för
täckta konkurrens som fanns mellan städer och närliggande bruk. Båda dessa fak
torer bidrog med all säkerhet till att det är först i samband med byggandet av 
stadskraftverken som arkitekterna kom in i bilden som formförnyare.

Enkel men förtätad maskinrumsinteriör

de enkla, nakna exteriörerna avspeglades också i byggnadernas inre. Här 
fanns ingenting av det överdåd och de överstora byggnadsvolymer som karakteri
serade många av det tidiga 1900-talets arkitektritade kraftstationer. Elkraftens 
pionjärtid kännetecknades i stället av en viss måttlighet som yttrade sig i att bygg
nadsvolymen så snålt som möjligt anpassades till den planerade maskinella utrust
ningen. Försiktigheten medförde att många kraftverksbeställare ganska snart fick 
bygga till sina stationer, ibland både två och tre gånger inom en snar tidsrymd. 
Utgångspunkten, att inte ta i anspråk mer kraft än vad som för tillfället behövdes 
var dock betydligt vanligare när det tilltänkta kraftverket byggdes i avsikt att 
betjäna en industri. Problematiken var välkänd för kraftverksprojektörerna och de 
passade också på att inpränta detta i alla beställarsammanhang, men likafullt 
vågade man under 1890-talet inte satsa på de många förslag till storkraftverk som

I fasaden till den två gånger för
längda och utvidgade kraftstationen 
i Lunne i Tidan går det att avläsa 
försiktigheten hos det tidiga 
1900-talets byggherrar.

Foto från ca 1935 i Kraftverksföreningens 
arkiv, Stockholm.
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presenterades. Att det varken rörde sig om brist på kapital eller storvulenhet gavs 
det många belägg för inom andra verksamhetsfält. Snarare handlade det om svå
righeterna att överblicka mer än det omedelbara behovet.

Hos det sena 1800-talets kraftstationer kan man verkligen tala om att inne
hållet bestämde formen, byggnadens längd och bredd. Maskinrummet var oftast 
det enda utrymmet och här stod aggregaten tätt sammanpackade tillsammans med 
kontrolltavlan och högspänningsutrustningen. Rummet var visserligen enkelt och 
fyrkantigt och i regel försett med ett ganska lågt innertak, men den myckna utrust
ningen gjorde atmosfären desto mer förtätad. Det gavs inget större svängrum åt 
några estetiska extravaganser. Vanligast var obehandlade betonggolv, putsade 
väggar, ibland med målad bröstning i en mörkare färg och innertak, spikade av 
omålad pärlspontpanel.

Interiör från Hellsjöns kraftstation som visar den låga, intima karaktären, de välutnyttjade 
golvytorna och de omsorgsfullt snidade kontrollskåpen av ASEA:s fabrikat. Reglage, liksom viktigare 
kopplingspunkter och instrument, har fällts in i frontens inramade marmorskiva.
Foto av Albin Andersson från 1894/1895 i Dalarnas museum.
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Interiör från Semla I kraft
station strax utanför Fagersta. 
Längs stationens ena 
gavelvägg har man placerat 
elektrisk kontroll- och kring- 
utrustning i form av en 
kontrolltavla i marmor med 
magnifikt krön och två trans
formatorer av s.k. tempel- 
kärnetyp, inrymda i var sina 
avskiljbara bås.

Foto strax före sekelskiftet 
i ABB:s arkiv.

Den elektriska kontrollutrustningen samlades 
först till särskilda instrumenttavlor, till en början 
i trä, senare i marmor eller skiffer och från och 
med 1920-talet i plåt. De äldsta tavlorna inne
fattades i vackert snidade ekskåp som dolde och 
skyddade kablar och kopplingar. Skåpen utfor
mades som praktfulla möbler i det sena 1800- 
talets klassicerande stilblandningar. 31

1880- och 90-talens pionjärår känneteckna
des av en viss osäkerhet inför hanteringen av höga 
spänningar. Inrättandet av särskilda utrymmen för 
ställverksfunktionerna hörde till undantagen. De 
brytare och frånskiljare som behövdes för han
teringen av höga spänningar var ofta integrerade 
i kontrolltavlorna. Med införandet av växelströms- 
tekniken tillkom ytterligare en faktor att ta hänsyn 
till, nämligen härbärgeringen av transformator
erna. I dessa våra äldsta kraftstationer mötte vi 
hela spännvidden mellan öppna exponeringar av

transformatorer inne i maskinrummet till olika 
system av skyddande avbalkningar. Allt högre 
spänningar och en ökad medvetenhet om brand- 
och säkerhetsrisker bidrog efter hand till utveck
lingen mot särskilda ställverkstorn eller ställ- 
verksbyggnader.32

I de allra äldsta kraftstationerna förekom inga 
traverser inne i maskinrummen. Men med ökade 
maskinstorlekar och tyngre komponenter följde 
också krav på underlättandet av hanteringen vid 
service och maskinbyten. När traverserna intro
ducerades på 1890-talet var de i regel korta och 
beströk bara själva maskinaggregaten. I de fall 
de inte spände över byggnadens hela bredd bars 
traversbanan upp av fritt uppställda gjutjärns- 
eller stålpelare. Den klassiska, luftiga maskin- 
hallsinteriören som dominerade efter sekelskiftet 
blev möjlig först sedan murlivet förhöjts och tra- 
verspelarna integrerats i väggkonstruktionen.
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Sektion till Qvist & Gjers 
ritningar över en elektrisk 
kraftstation i Dalälven vid 
Näs Järnverk, daterad 25 
november 1897. De vertikal- 
axlade maskinaggregaten 
ligger upphöjda på rad mitt i 
byggnaden, omgivna av 
transformatorerna som 
inrymts i avbalkade fack, 
skilda åt av låga betongmurar. 
Dubbla rader av gjutjärns
pelare avlastar takkonstruktio
nen och bär upp den 
ursprungligen tänkta korta 
traversen. Med blått har 
sedan ändringar gjorts för en 
längre travers som bestryker 
byggnadens hela bredd.

Original i Qvist 8 Gjers ritningssamling, 
Tekniska museets arkiv, Stockholm.

Interiör från Bengtsfors 
kraftstation med vertikala, 
upphöjda aggregat och kort 
travers (ej synlig på bild). 
Notera gavelfasadens cirkulära
fönster. Foto Bengt Spade 1991.
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Fönster till nytta och lust

även om dagsljuset här som i andra industrilokaler hade sitt värde vid service 
och drift blev fönstren vattenkraftstationens förnämsta statussymbol. Det var med 
hjälp av fönstren som kraftverkets bestyckning, storlek och betydenhet exponera
des. Under 1880-talet dominerade de höga, smala rundbågefönstren, under r 8 po
ta let de höga, smala stickbågefönstren.

Redan i Qvist & Gjers blåsmaskinshus i Västanfors 1878 introducerades ett sär
eget tätspröjsat rundbågefönster som firman senare använde för en handfull verkligt 
betydelsefulla kraftstationer, företrädesvis stadsanläggningar men också exempel
vis 1893 års pionjäranläggning i Hellsjön. Fönstret var sammansatt av två mindre 
rundbågefönster med ett cirkulärt hjulliknande fönster ovanpå. Om än lite över- 
tung så gav denna medeltidsinspirerade fönstertyp onekligen byggnaderna en viss 
sakral karaktär; med färgat glas i kunde fönstret lika gärna ha suttit i en kyrka 
eller i ett kloster. Måhända är det ett utslag av 1800-talets ingenjörsromantik och 
på något sätt också passande för den verksamhet det här var fråga om. Den run
da formen går nämligen mycket väl att associera till både turbinhjul och genera
torer. Låt oss därför för enkelhetens skull kalla denna fönstertyp för turbinfönster.

Turbinfönstrens komplicerade form gjorde dock att fönstren, som exempelvis 
i Hellsjöns och Dammfallets kraftstationer, många gånger byttes ut mot enklare 
varianter under byggets gång. Denna bruksanpassning till en mer lokal tradition

Qvist & Gjers säregna "turbinfönster". Detalj ur originalritning i Tekniska museets arkiv, Stockholm.
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Exempel på Carl E. Jansons cirkulära 
fönster med sexuddig stjärnspröjs. 
Här i Brunsö kraftstation i Botorps- 
strömmen söder om Västervik.

Vindsfönstret i Sundborns kraftstation 
från 1902, en elegant stilisering av 
det medeltida rosettfönstret.
Foton författaren.
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kunde också gälla exempelvis kornischdetaljer och fasaddekorationer. En helt udda 
fönstertyp i sammanhanget, som knappast kan ha vunnit projektorerna Qvist & 
Gjers gillande, är de bönhusliknande spetsbågiga fönster som pryder Klabböle 
kraftstation.

Även bruksbyggmästaren Carl E. Janson hade ett speciellt fönster som ofta 
förekommer på kraftstationer där han var engagerad. Det är ett stilfullt cirkulärt 
vindsfönster med sexuddig stjärnspröjs. Allra elegantast är den omtolkning av det 
sexuddiga spröjsmotivet till runda bladformer som gjordes för gavelfönstret i 
Sundborns kraftstation. Men dessa fönster hörde till undantagen. De vanligaste 
vindsfönstren är av en annan typ: tre tättställda, smala fönster, ett högre i mitten 
och lägre på var sin sida; en profan tillämpning av det kyrkliga triptykmotivet.

Överhuvud taget var fönstren i i8oo-talsstationerna ganska små och smala. 
Vid större behov av dagsljus sammankopplades flera mindre fönster, ibland under 
ett gemensamt valv. De breda, välvda småspröjsade fönster och för övrigt också 
de stora dubbelportar som vi ofta associerar med kraftverkens maskinhallar är 
däremot en produkt av 1900-talet.

Slutsatser

Vattenkraftstationens födelse präglades under 1880- och 90-talet i hög grad av 
gammalt, svenskt bruksbyggmästarideal. Konsten att bygga kraftverk var också 
förbehållen en förhållandevis liten krets av vattenbyggare och turbinkonstruktö- 
rer med rötterna i bruksmiljö. När landets första elektriska kraftstation byggdes i 
Bofors 1885 övertogs ett formspråk som hade använts för ett sju år äldre biåsma
skinhus i Västanfors; även det en slags vattenkraftstation, fast en mekanisk sådan, 
representerande en snart passerad teknologi. Det här återanvändningstänkandet, 
i detta fall av äldre beprövade former och material, var kännetecknande för svensk 
brukstradition.

Under 1890-talet utvecklades också urtypen till den svenska kraftstationen, 
djupt förankrad i svensk bruksmiljö. Det var en enkel, rektangulär tegelbyggnad 
under ett relativt flackt sadeltak där de rytmiskt återkommande, smala, höga fön
stren gav ljus till ett trångt maskinrum. Frånsett några enstaka exempel betrakta
des kraftstationen vid denna tid som en ren nyttobyggnad och den extravagans 
man kunde unna sig var att låta fönstren markera anläggningens betydenhet. Bero
ende på var kraftverken anlades gjordes olika lokala anpassningar, men principen 
bestod - att bygga billigt och enkelt och inte större än man för tillfället behövde. 
Det här måttlighetstänkandet övergavs efter sekelskiftet 1900. Det var också då 
som arkitekterna gjorde denna nya byggnadsuppgift till sin.
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kraftstationen 
internationaliseras och blir 
en arkitektuppgiftr r o

Kraftstationen förändrade utseende omkring sekelskiftet 1900. Den 

anspråkslösa bruksbyggnaden ersattes av större och mer kompli

cerade anläggningar. Fler och kraftfullare aggregat, liksom högre 

spänningar, var faktorer som mer än något annat påverkade kraft

stationens form. De internationella influenserna spelade nu också 

en viktig roll. Nästan varje nytt kraftverk som byggdes överträff

ade effektmässigt de föregående. Nya beställarkategorier tillkom 

och industrikraftverken fick konkurrens av städernas distributions- 

kraftverk.

Det var också först efter sekelskiftet som arkitekterna på allvar 

tog sig an den nya gestaltningsuppgift som kraftverksbyggandet 

medförde. Ju fler, större och mer komplicerade anläggningar desto 

intressantare blev uppgiften från både konstnärlig och ekonomisk 

utgångspunkt. Under de närmaste decennierna var det i allt högre 

grad arkitekterna som satte normerna för hur kraftstationen skulle 

gestaltas. Det gjorde de tillsammans med en ny grupp mer veten

skapligt skolade kraftverksprojektörer. Nya vägar prövades och ett 

antal riktlinjer stakades ut för det framtida kraftstationsbyggandet. 

Tendensen var likadan över hela västvärlden.

Det är om det begynnande 1900-talets alla formskapande fakto

rer och arkitekternas roll i sammanhanget som detta avsnitt handlar.



Näs i Dalälven är ett typiskt lågtrycksverk. Bilden visar två kraftstationsgenerationer i en och 
samma anläggning. Till vänster Qvist & Gjers ursprungliga anläggning från 1898, till höger den 
VBB-projekterade tillbyggnaden från 1903 med förhöjda väggliv, bredare och större fönster.
Foto från ca 1903 i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

Nya principer för kraftstationens utformning

den låga, enkla och rektangulära kraftstationen dominerade ända fram 
till sekelskiftet 1900. Maskinrummet förblev även fortsättningsvis det viktigaste 
utrymmet, men förvandlades snart till en luftigare maskinhall när innertaket för
svann och ersattes med den långa obligatoriska traversen. Med högre utbyggnads- 
effekter blev traversen det nödvändiga redskapet för att kunna lyfta och flytta om 
tunga maskindelar över de allt större maskinhallsgolven. De längre traverserna 
med ökad lyftförmåga krävde stabila konstruktioner för avbärningen. Genom nya 
byggnadskonstruktioner och nyttjandet av stål och betong i bärande delar blev det 
möjligt att samordna traverspelare med väggarnas murpelare.

Två huvudformer för kraftstationen utkristalliserades. Utgångsläget var detsamma 
som tidigare, att längden på kraftstationerna mer än något annat styrdes av antalet 
uppradade aggregat medan bredden var avhängig det som skulle rymmas utöver 
de obligatoriska generatorerna. Turbinuppställningarna blev därför i hög grad 
avgörande för utformningen av kraftstationerna. Mellantrycksverken, med i regel 
färre aggregat och slutna turbinuppställningar, där turbinerna är monterade i tryck
skåp inne i själva maskinhallen, gav upphov till kompaktare, närmast kvadratiska 
kraftstationer. Den vanligaste långsmala kraftstationen däremot, hängde i hög grad 
samman med lågtrycksverkens öppna turbinuppställningar där turbinerna place
rades i öppna sumpar under maskinhallen.
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Högbergsforsen i Högforsälven byggdes 1918-20 som ett typiskt mellantrycksverk med kompakt 
byggnadskropp och tilloppstub. Trots att den ligger i ensamt majestät mitt ute i Bergslagens 
kuperade skogslandskap har den getts ett representativt yttre av arkitekten Axel R. Bergman.
Foto författaren 1992.

Det sena 1800-talets låga generatoreffekter hade medfört att särskilda eldstäder 
för uppvärmning behövdes i maskinrummen, även ganska långt söderut i landet. 
Med fler och större aggregat blev problemet det motsatta. Kylluften till generator
erna togs enklast inifrån, vilket krävde mer volym, högre takhöjder; således ytter
ligare ett skäl att avlägsna innertaken och tillskapa en luftig maskinhall. Över
skottsvärmen leddes ut genom lanterniner, torn eller andra sinnrika ventilations
system. Införandet av den utrymmeskrävande traversen och borttagandet av inner
taket ledde efter hand till en förhöjning av murlivet. Detta medgav i sin tur att en 
övre rad av låga fönster kunde införas som gav ett kompletterande överljus men 
som också kunde användas för ventilation.
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Två tidiga kraftstationer med utledningstorn. Ovan. Kraftstationen i Söderfors från 1899 
med en något enklare typ av utledningstorn klätt med isolatorgalgar och krönt av konstfulla 
smidesjärnsdekorationer. Från tornet distribuerades elströmmen via luftledningar i alla rikt
ningar. Kraftstationen revs efter det att en ny station tagits i drift 1977. Foto i abb:s arkiv, Västerås. 

T.h. Kraftstationen i Arboga från 1899 med ett av landets resligaste och elegantaste, 
bevarade utledningstorn. Foto författaren.

Mindre kraftstationer med lokal distribution i olika riktningar försågs gärna 
med ett så kallat utledningstorn ovanpå nocken, som ledde ut eltrådarna i olika 
riktningar och som dessutom kunde användas för att ventilera ut överskottsvärme. 
Tornet var naturligt i kraftöverföringssammanhang, för att ge ledningarna till
räcklig höjd; de gamla linspelsbyggnaderna hade ju också uppförts som slanka 
tornkonstruktioner. Även om utledningstorn förmodligen hade använts tidigare på 
städernas ångkraftverk var det på vattenkraftstationerna som detta gestaltnings
motiv blev särdeles omtyckt under 1900-talets två första decennier. Då restes ett 
flertal konstfullt utstyrda tornkonstruktioner på de svenska kraftstationstaken, 
den ena inte den andra lik.

Med större maskinaggregat följde bredare och högre portar för in- och utlastning. 
Rymligare lokaler och framför allt ökat djup i rummen krävde bättre belysning 
med fler och större fönster. Det senare möjliggjordes genom den successiva intro
duktionen av pelar-balk systemet. Den hallkonstruktion som snart blev så typisk 
för kraftstationen blev ungefär vid samma tid också norm inom exempelvis verk
stadsindustrin. Även här handlade det om att maximera ljusintaget, att kunna göra 
tunga lyft och omfördelningar över hela byggnaden.

Redan maskinhallen kom således att på flera punkter skilja sig från det äldre 
maskinrummet. Men det tillkom även andra forandringsfaktorer som påverkade 
kraftstationens form under 1900-talet. Framför allt gällde detta de ökade utrym- 
mesbehoven för transformering och överföring av elektrisk ström. Med vidlyftig
are elektrisk utrustning övergavs de enkla, möbelliknande kontrolltavlorna till för
mån för instrumentbalkonger och särskilda avbalkade utrymmen.

För att få ytterligare svängrum i anslutning till kontrollutrustningsbalkongen 
blev det allt vanligare att maskinhallen försågs med en för ändamålet särskild ut- 
buktning på nedströmsfasaden, s.k. mittrisalit. Om utledningen av ström var pla-

Motstående sida. 
Interiör från Bullerforsens 

kraftstation i Dalälven, byggd 
1907-10. Maskinhallen får 

en väsentlig del av sitt ljus från 
en rad små fönsteröppningar 

ovanför traversbanan.
Foto författaren 1981.
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nerad för väggmontage var det ännu ett gott skäl 
till denna formförändring. Att låta högspännings- 
trådarna löpa ut under en risalitutbyggnad eller 
åtminstone en frontespis sågs nämligen som en 
nödvändighet bland konstruktörerna omkring år 
1900. En uppenbar risk som man pekade på var 
att nedhängande istappar från takrännan kunde 
leda till driftsavbrott.1

Risaliten som sådan kunde anta de mest skif
tande former; grund eller djup, uppdragen ovan
för taknock eller i nivå med takfoten, utformad 
som en fyrkantig låda eller försedd med sadeltak. 
När den först dök upp i slutet av 1890-talet var det 
i form av en anspråkslös utbyggnad, i regel bara 
ett par meter djup.

När den elektriska kontrollutrustningen kom
pletterades med högspänningsställverk och trans
formatorer växte behovet av utrymme. Risalitut- 
byggnaderna blev större, de byggdes till på höj
den, ersattes av ställverkstorn eller bildade sepa
rata byggnadskroppar. Vid riktigt stora verk upp
fördes till och med särskilda ställverksbyggnader. 
Denna successiva avknoppning var en logisk ut
veckling. Att vatten i samband med hantering av 
elektricitet utgjorde en säkerhetsrisk var man tid
igt medveten om. Men riskerna för personal och 
utrustning ökade väsentligt vid hanteringen av 
de allt högre spänningar som genererades och

transformeras vid 1900-talets början. Det fanns 
därför all anledning att separera kraftstationens 
olika funktioner.

När ytterligare byggnadsdelar adderades skapa
des det bättre förutsättningar att även komplettera 
maskinhallen med biutrymmen för exempelvis 
verkstad och kontor. Denna utveckling mot en 
renodling av olika funktioner blev viktigare ju mer 
kraftstationen växte och desto betydelsefullare för 
ägaren den var. Reparationer behövde kunna kla
ras av på plats för att minimera driftsavbrotten. Till 
detta krävdes särskilda verkstadsutrymmen och 
gott om svängrum inne i maskinhallen. Ljudisole
rade telefonkurar installerades också tidigt för att 
upprätthålla kontakten med yttervärlden.

Även intagen till kraftstationerna började för
ändras. Ursprungligen fanns det inga överbygg
nader av anordningarna för att vid maskinservice 
kunna stänga av inströmmande vatten till turbin
erna eller när grindarna behövde rensas från vrak
gods. Arbetet skedde ute i det fria, vilket i kallare 
trakter ledde till problem med kyla och isbildning. 
Med början i Klabböle kraftstation år 1900 bygg
des därför särskilda skyddande intagshus. Bero
ende på vattenvägarna kunde intagshusen vara 
skilda från eller sammanbyggda med maskin
hallen. När så var möjligt försökte man också 
leda över överskottsvärme från generatorerna
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Två enkla intagshus i trä skyddade 
luckspel och isgrindar vid Klabböle 
kraftverk. Det vänstra hörde till 
1910 års verk (Klabböle II), det 
högra Klabböle I från 1899. Bilden 
ger också en antydan om vilken 
liten del av den mäktiga Umeälvens 
vattenflöde som togs i anspråk vid 
denna tid.

Foto omkring 1940 från Ålf Lindberg, 
Västerbottens museums bildarkiv, Umeå.

till intagshusen. Även fortsättningsvis, när dessa arbetsmoment mekaniserades, 
fanns det all anledning att försöka skydda utrustningen från olika yttre faktorer.

Sammantaget var det således en mängd nya formskapande faktorer som för
ändrade förutsättningarna för nästa generationers kraftstation. En ytterligare fak
tor som i hög grad påverkade även kraftstationernas utformning var sekelskiftets 
internationalisering inom el- och turbinteknikens område. Den tidigare, självklara 
kopplingen mellan kraftverksprojekteringar och skräddarsydda turbinlösningar 
existerade inte längre. Under tidigt 1900-tal började högklassiga turbiner tillverkas 
för en internationell marknad; priskonkurrens och en viss grad av utbytbarhet blev 
den nya erans honnörsord. I allt högre grad vände man sig nu i stället till länder 
som Schweiz, Tyskland och usa för att upphandla tillräckligt kraftfulla, snabb
gående och lättreglerade maskinaggregat.

De vetenskapligt skolade 
kraftverksprojektörerna

för de svenska projektorerna vändes tidigare fördelar plötsligt till nack
delar. Det fanns inte längre någon anledning att knyta till sig konsulter med egna 
konstruktioner, särskilt om dessa som i Qvist & Gjers och Jansons fall började bli 
ålderdomliga och betraktades som alltför långsamtgående. Detta var en av anled
ningarna till att John Giers inte klarade av att upprätthålla firmans renommé som 
landets förnämsta vattenbyggnadsbyrå. Själv förklarade han det så här i ett brev 
till Carl Sahlin 1925: Sedan började Amerikanarne med snabbgående typer, och 
vilka vid provning i Holyoke, lämnade lika höga verkningsgrader, men vilket dock 
var bluff, ty en sådan turbin inköptes och provades vid Breven (Brefvens bruk/förf. 
anm.) där verkningsgraden i stället blev mycket låg, jag tror ej över yo %. Ej under
ligt att firman då icke ansåg sig böra göra några nya typer, men detta var ju ett fel, 
ty turbintekniken har ju sedan visat på möjligheten att få allt större och större has
tigheter. - Då jag efter Qvist död ensam övertog firman, så sökte jag nog göra en 
del nya konstruktioner och var också inne på rätt väg, men saken blev alltför ris
kabel med de svåra garantierna.2-

Den stora skalans kraftverksbyggen krävde en ny typ av specialiserade och mer 
vetenskapligt skolade konsulter, utan intressen i egna turbinkonstruktioner. Denna 
professionalisering av konsultbranschen gav utrymme åt en yngre generation hög
skoleutbildade ingenjörer. Det var framför allt namn som Johan Gustaf Richert 
(1857-1934) och Fredrik Jonson (1876-1951) som tog över där de gamla bruks- 
byggmästarna inte längre förmådde greppa helheten.

Fredrik Jonson var kanske det bästa exemplet på en svensk ingenjör med hög 
specialistkompetens på kraftverkssidan. Han arbetade från oktober 1901 till feb
ruari 1903 som konstruktör och reste runt i usa och Canada för att på ort och ställe 
skaffa sig kunskaper om nordamerikanskt vattenkraftsbyggande. Erfarenheterna 
nedtecknades i form av en serie initierade artiklar som publicerades i Teknisk Tid
skrift. Här visade Jonson att han inte bara hade bekantat sig med en mängd vik
tiga pågående och nyligen avslutade kraftverksprojekt utan också att han hade satt 
sig in i amerikansk vattenlagstiftning och turbintillverkning överlag. 3

Sina erfarenheter från Amerika fick Fredrik Jonson snart nog användning av, 
ty ganska omedelbart efter hemkomsten startade han, tillsammans med järnvägs- 
byggnadsingenjören Hjalmar Unander, ingeniörsfirman Unander & Jonson. Till
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Den nyutexaminerade väg- och vattenbygg
nadsingenjören John Giers (1877-1953) trädde 
vid faderns död år 1900 in som delägare i Firma 
Qvist & Gjers. Bara några år senare, efter Qvists 
frånfälle, tog han ensam över firman. Det här var 
precis vid den tidpunkt då kraftverken genom
gick en radikal förändring i teknik och form.
I samband med en övergång till nya horisontal- 
axlade aggregat med större effekter och högre 
spänningar övergavs också den första generationen 
kraftstationer som firma Qvist & Gjers varit med 
om att utveckla. De enkla, rektangulära verks- 
byggnaderna ersattes nu med kraftstationer i mer 
komplicerade former med ytterligare utrymmen, 
utlednings- och ställverkstorn. John Giers tog 
redan från början till sin uppgift att ge firmans 
kraftstationer en mer tidsenlig yttre form som 
svarade mot de nya utrymmesbehoven. Bredare, 
jugendinspirerade fönster, kreneleringar, tinnar, 
torn, mjukt avrundade frontespiser och andra 
romantiserande byggnadsdetaljer förs in. 
Exemplen är många: Långåsen i Norrköping 
1901 (endast förslag), Gusum 1902, Katrinedal 
1905, Bruksgården 1907, Ljungby och Grindberga, 
båda 1909. De vitt skilda förslagen visar att John 
Giers onekligen var en väg- och vattenbyggare 
med arkitektambitioner.4

Ritningen visar kraftstationen Bruksgården I 
(Ädelfors) i en för tiden vanlig medeltids- 
romantisk stil med tinnar och torn. Kraftstationen, 
som var i drift 1907-1952, ligger ännu kvar vid 
Emän inne i Smålandsskogarna utanför Vetlanda.
Original i Qvist & Gjers samling.
Tekniska museets arkiv, Stockholm.

Utvecklingen inom svensk 
ingenjörskonst skedde i ett 

snabbt tempo vid sekelskiftet 
1900. Bara efter fem års 

verksamhet gav Ingeniörs- 
firman Unander & Jonson 

1908 ut en jubileumsskrift.
Kungliga biblioteket, Stockholm.

firman knöts också ingenjören Nils Victorin och som konsult ”för stadsplanernas 
utarbetande”, som det står i företagets jubileumsskrift, arkitekten Axel R. Bergman. 
Den senare kom dock att anlitas i betydligt större omfattning än vad man från början 
hade tänkt sig. Fredrik Jonson förstod nämligen att uppskatta den speciella kompetens 
som en arkitekt kunde tillföra även ett kraftverksprojekt.s

Ingeniörsfirman Unander & Jonson hade från det att man inledde verksamheten 
hösten 1903 några mycket intensiva och framgångsrika år som vattenkraftsutredare 
och förslagsställare. Firman projekterade flera av dåtidens större och viktigare 
kraftverksbyggen, exempelvis Håverud i Upperudsälven, Finnfors i Skellefteälven 
och Klabböle II i Umeälven. I Skellefteå kom firma Unander SC Jonson att fungera 
som stadens förlängda arm och hjälpte till med det mesta. Förutom själva vatten-

INGENIÖRSFIRMAN

UNANDER &JONSON
1903—1908

INNEHAFV ARE:

HJ. UNANDER ■ FREDRIK JONSON • NILS VICTORIN
LÖJTN. I KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSKÅREN.

UNDERSÖKNINGAR, FÖRSLAG, ARBETS
LEDNING OCH KONTROLLANTSKAP
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VÄG- OCH VATTENBYGGNADSFACKET
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byggnadsprojekteringen svarade man bland annat för sammanställningar och ut
värderingar av inkomna anbud samt tillhandahöll arkitekttjänsterna.

Fredrik Jonson lämnade dock firman redan 1909 för att tillträda som chef för 
den tekniska avdelningen vid nyinrättade Kungl. Vattenfallsstyrelsen (se vidare s. 
izz). Firman levde dock kvar under samma namn ännu många år och drevs på 
slutet vidare av Unander ensam, åtminstone fram till 1950-talet.

1900-talets mest framgångsrike väg- och vattenbyggare var annars Johan Gustaf 
Richert som 1897 startade en egen konstruktionsbyrå. Han hade då lagt grunden 
till en gedigen kunskap i framför allt vatten- och avloppsfrågor genom en sexton- 
årig anställning vid Göteborgs stads byggnadskontor. Bland annat ansågs Richert 
vara den som introducerade användningen av naturens egna grusfilter för att 
skapa konstgjort grundvatten, den s.k. grundvattenfabriken.6

Richert var inte någon utpräglad kraftverksspecialist, men hans vidsträckta hydro- 
logiska kunnande var ovärderligt, inte minst när man som nu stod inför den komp
licerade uppgiften att bygga ut de verkligt stora svenska vattendragen. I dessa sam
manhang anlitades nästan alltid Richert som expert. Särskilt märkbar blev hans 
betydelse i samband med statens första kraftverksbygge i Trollhättan där Richert 
under åren lade fram inte mindre än ett 15-tal olika utbyggnadsförslag. Hans stor
het visade sig också i att det var han som mer än någon annan bidrog till utform
ningen av Vattenfalls organisation, trots att han själv länge var ivrig motståndare 
till att staten skulle äga och driva kraftverk. Richerts erfarenhet och kompetens 
gjorde honom 1903 till den förste innehavaren av en professur i vattenbyggnads
konst vid KTH, en post som han innehade till 1909.7

Richert hade också en förmåga att systematiskt kunna knyta till sig de rätta med
arbetarna med sinsemellan olika, kompletterande kompetenser. God hjälp på vatten
kraftssidan fick han framför allt av en ”nybakad” civilingenjör vid namn Sven 
Lübeck (1877-1941) som anställdes 1898 och turbinkonstruktören Mats Hedlund 
(f. 1873). Den senare hade bl.a. ritarerfarenheter från den kända turbinkonstruk- 
tionsfirman Escher Wyss & Cie. i Zürich innan han 1899 knöts till Richerts byrå.8 
Men trots alla skickliga medarbetare var det ändå Richert i egen person som länge 
symboliserade firmans framgång. Han hade ett imponerande internationellt kon
taktnät och några år in på det nya seklet rykte om sig att vara landets främste aukto
ritet i kraftverksfrågor; men har ock förmåga att taga bra betalt, som James Gibson 
på Jonsereds Fabriker uttryckte det.»

Richerts konstruktionsbyrå ombildades 190z till AB Vattenbyggnadsbyrån, vb b 

eller ”Byrån” som den rätt och slätt kallades av folk i branschen. Detta för att, 
enligt Richert själv, bereda sina ”högt förtjänta medarbetare en självständig ställ
ning med ökat ansvar och ökad arbetsglädje”.10 Till verkställande direktör valdes 
den unge Mats Hedlund.

Genom Richerts många kontakter blev det vatten- och avloppsfrågorna som 
lade grunden till det nya företaget. Men redan några år efter starten visade vbb-.s 

arbetsprogram upp en väldig bredd. Förutom va-anläggningar utförde man sjö- 
och flodregleringar, kanaler, hamnar, grundläggningar, byggnadskonstruktioner, 
turbinkonstruktioner, vattenkraftanläggningar och handlade vattenrättsfrågor.11

I kraftverkssammanhang låg fokus till en början mest på olika utredningsupp
drag, ibland ganska vidlyftiga sådana som exempelvis exploateringen av Troll
hättefallen. Många var de uppdrag som enbart mynnade ut i förslagshandlingar och 
kanske först långt senare resulterade i ett utfört projekt. Till de äldsta registrerade 
kraftverksuppdragen hör Alby i Ljungan, Robertsfors (Bruksforsen) i Rickleån och 
Ebbes bruk i Huskvarnaån. Därefter följde kraftverksprojekteringarna slag i slag. 
Snart dominerade vbb helt projekteringen av icke-statliga vattenkraftverk i Sverige.11
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Arkitekterna och kraftverksuppdragen

de större och mer komplicerade kraftstationerna, tillsammans med den 
ökade specialiseringen inom ingenjörskåren, banade väg för arkitekternas defini
tiva medverkan i projekteringen. Oftast var det stadsarkitekten på orten, indus
triföretagets egen arkitekt eller ingenjörsbyråns arkitektkonsult som svarade för 
designarbetet. Endast en handfull arkitekter, knutna till ingenjörsbyråerna eller de 
större kraftproducenterna, ritade fler än någon enstaka anläggning och hann 
utveckla en specialistkompetens inom området.

Precis som idag var arkitekternas roll i sekelskiftets byggande normalt sett att 
fungera som byggherrens ombud, framför allt som samordnare och i frågor av 
estetisk art. Inom industribyggandet förhöll det sig dock något annorlunda. Här 
hade ingenjörerna redan under 1800-talet skaffat sig en ledande ställning som pro
jektorer, en ställning som bara stärktes med 1900-talets allt svåröverskådligare 
teknik och rationellare arbetsmetoder. Inom kraftverksbranschen var ingenjörs- 
byråernas hegemoni i det närmaste oinskränkt, oavsett om arkitekten engagerades 
av byggherren eller fungerade som byråns underkonsult. Orsaken var naturligtvis 
den specialistkompetens inom vattenbyggnad och elteknik som krävdes för att 
överhuvud taget gå iland med projektet. Uppdraget att rita ett kraftverk lämnades 
således aldrig över till en arkitekt. Denne kom i stället förhållandevis sent in i pro
jektet för att i bästa fall utforma kraftstationen efter en given plan, maskinistbo
städerna, transformatorstationerna och kanske dammkrönen.1!

Den vanligaste vägen för en arkitekt att erhålla ett kraftverksuppdrag var via 
byggherren och skälen att vilja knyta till sig en arkitektkompetens kunde vara 
många. I grund och botten handlade det om att byggherrarna inte nöjde sig med 
de standardiserade typstationer som bruksbyggmästare och ingenjörsbyråer till
handahöll. Dessa, som byggde på ett enkelt avskalat formspråk, var inte på något 
sätt anpassade till lokala förhållanden. Särskilt i samband med byggandet av stä
dernas distributionsanläggningar ställdes kraven på ett representativt yttre betyd
ligt högre. Med hjälp av en arkitekt kunde man ge anläggningen det uttryck och 
den dignitet som krävdes av sammanhanget.

Den förste arkitekten som utvecklade en specialistkompetens inom kraftverks
branschen var Sigge Cronstedt (1869-1958). De många kraftverksuppdragen fick 
han genom sina goda kontakter med beställare inom industrin; hans far var dispo
nent vid Österby bruk och själv gifte han in sig i skogsnoblessen. Kraftverk och trä- 
massefabriker, ibland som sammanfallande uppdrag, bildade en viktig stomme i 
Cronstedts verksamhet när han 1897 startade eget arkitektkontor. Sammanlagt 
torde Sigge Cronstedt ha ritat närmare ett tiotal kraftstationer, tidigast för gruv
industrin i Bergslagen (Avesta-Lillfors I och Lernbo), senare för den norrländska skogs
industrin (Bergvik och ev. Fors, Köpmanholmen) och värmländska Uddeholms- 
bolaget (Forshult, Krakerud, Hagfors, Uddeholm, Stjärnfors och ev. Dejefors).

Andra arkitekter som via goda beställarkontakter erhöll kraftstationsuppdrag 
i början av seklet var t.ex. Hans Hedlund (Jonsered i Säveån), Carl Bergsten (Fång
åsen i Norrköping), Rudolf Arborelius (Forsse I i Faxälven), Frans Fredriksson 
(Bassalt och Majenfors i Fagan) och Hans Thyselius (Knäred övre och nedre i Fagan).

Vid den snabbt växande ingenjörsbyrån vbb såg man redan från början till att 
skaffa sig professionell hjälp med den arkitektoniska utformningen av kraftsta
tionerna. Under några år i samband med byråns grundande förefaller det märkligt 
nog som om det estetiska ansvaret i huvudsak åvilade en kvinna, nämligen Agnes 
Magnell (1878-1966), gift med vbb-ingenjören Otto Smith. Även om Agnes Magnell
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De rikt dekorerade praktgavlarna 
till Bergviks kraftstation är ett gott 
exempel på Sigge Cronstedts 
förmåga att kunna ge sekelskiftets 
kraftstationer och massafabriker en 
intressantare och elegantare fram
toning. Den streckade linjen anger 
maskinhallens bakomliggande 
sadeltak.

Renritning av Rune Kjelsson efter blåkopia i 
STORA Ensos arkiv, Falun.
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En av VBB:s första arkitektkonsulter
var den unga Agnes Magnell som vid 
sekelskiftet 1900 ritade fasader till 
både kraftstationer och vattentorn. 
Porträttfoto hos Claes Smith.

aldrig formellt avslutade sin arkitektutbildning brukar hon räknas som Sveriges 
första kvinnliga arkitekt. Enligt egna uppgifter ska hon ha hjälpt sin man, som under 
perioden 1901-05 framför allt arbetade med turbinkonstruktioner på byrån, att 
rita kraftstationer och vattentorn. Förhållandet, som bekräftas av flera egenhändigt 
signerade ritningar i vbb:s arkiv, är högst anmärkningsvärt och säkert unikt även 
internationellt. Få verksamhetsområden var nämligen så genuint machobetonade 
som kraftverksbranschen. Men Agnes Magnell torde ha haft gott stöd av sin man 
och dessutom hade hon påbrå; hon var nära släkt med den kände väg- och vatten
byggaren Carl Johan Magnell.!4

Men Richert hade redan före Agnes Magnells tid vid byrån etablerat flera arki
tektkontakter. År 1897 hjälpte Göteborgsarkitekten Hans Hedlund honom med 
utformningen av vattentornet i Kalmar och 1899 arkitekten Ernst Stenhammar 
(1859-1927) med fasaderna till den för sin tid mycket stora Brattfors kraftstation 
i Svartälven. Kontakterna tycks när det gäller Stenhammar, liksom några år senare 
när Axel R. Bergman engagerades, ha gått genom gode vännen och arkitekturpro
fessorn Isak Gustaf Clason vid kth. Axel R. Bergman (1877-1965) blev den som 
mer än någon annan kom att sätta sin prägel på kraftstationens formspråk under 
det tidiga 1900-talet. Det var en ung och begåvad arkitekt som så här i början av 
sin karriär upplevde några verkligt framgångsrika år. Han utexaminerades från 
Konstakademien 1901 och fick snart det hedersamma uppdraget att biträda Isak 
Gustaf Clason som föreståndare för Nordiska museets ritkontor. År 1906 erövrade 
han tillsammans med ingenjören Nils Gellerstedt vid Kommunaltekniska byrån 
första pris i den betydelsefulla internationella stadsplanetävlingen i Helsingborg.

Året innan fick han sitt första kraftstationsuppdrag från vbb som bestod i att 

rita fasaderna till Forshults kraftstation i Klarälven. Forshult, som visserligen full
bordades först 19 n efter ritningar av Sigge Cronstedt, blev det första i raden av 
sammanlagt ett femtontal kraftstationsprojekt. Hos vbb fick Bergman flera nya 
uppdrag, både att rita kraftstationer och vattentorn. Han var deras arkitektkonsult
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Två förslagsritningar utförda av 
Agnes Magnell; typiska kraft
stationer från tiden men med 
ovanligt minutiös detaljering av 
Ornamentiken. Överst fasadritning 
till Yngeredsfors kraftstation i Ätran 
från årsskiftet 1902/03. Den var 
tänkt att byggas i tegel med de 
fönsteravskiljande murförkropp- 
ningarna i granit och täckt av 
svartplåt på takstolar av järn. 
Nedan ett tidigt förslag till gavel- 
fasad för Klippans kraftstation i 
skånska Rönne å, utfört ca 1901.

Jämför med kraftstationernas 
slutgiltiga utförande på sidan 195 
och 159.
Mikrofiche i VBB:s arkiv, Stockholm.

åtminstone fram till byggandet av kraftstationen i Knutsbro 1915 och fick förtro
endet att gestalta både sin tids största privata kraftverk i Gullspång och det pla
nerade nationalkraftverket i Vakkokoskips

Lika givande och långvarigt tycks Bergmans samarbete med ingenjörsfirman 
Unander och Jonson ha varit. Också här var det kraftstationerna och transforma
torstationerna som utgjorde stommen i konsultarbetet. Men Bergmans storhetstid 
som arkitekt tog slut någonstans mellan 1908 och 1910. En av hans vänner säger 
att han drabbades av tuberkulos och fick svårt att röra sig och att han med åren 
blev överdrivet självkritisk. Kanske kände han sig också, som vissa andra arki
tekter vid den här tiden, träffad av den nationalistiska kritiken mot den experi
mentella och friskt fabulerande jugendstilen. I alla fall tog han redan 1908 anställ
ning vid Stockholms stads brandkontor och blev kvar där som värderingsman 
ända fram till pensioneringen 194z. Visserligen fortsatte han att rita i mindre skala 
fram till mitten av zo-talet, men inget han gjorde senare nådde upp till genom- 
brottsverkens konstnärliga nivå.16
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En av Axel R. Bergmans prydliga sammanställningsritningar över Finnfors kraftstation i Skellefteälven, utförd på uppdrag av 
ingenjörsfirman Unander & Jonson. Original förvarat vid institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet.
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1890-talsstationen vidareutvecklas 
under utländskt inflytande

Avesta-Lillfors kraftverk var en 
typisk lågtrycksanläggning. Bilden 
visar uppströmsfasaden med de 
båda ventilationslanterninerna och 
den raffinerade grafiken på taket: 
Kraftverksägarens namn är lagt i 
röda "cementplattor" som kontrast 
mot de gängse grå. Kraftstationen 
revs 1979 i samband med 
anläggandet av ett helt nytt verk.

Foto Thorvald Gehrman, Hedemora.

förmodligen var det 1898-99 i Avesta-Lillfors vid Dalälven som det första 
avgörande steget togs, bort ifrån 1890-talets typiska svenska bruksbyggmästarideal. 
Den anspråkslösa ursprungstypen ersattes här av en konstruktivt modernare och 
betydligt luftigare kraftstation av mer kontinentalt snitt. I kraftstationen Avesta- 
Lillfors I tillämpades nämligen idén med den fullt utvecklade maskinhallen, dvs. 
förhöjda väggliv och öppna takstolar av stål. Långfasadernas väggar var inte upp
förda med traditionella, bärande murverk utan bestod av ett murpelarsystem med 
utfackningsväggar däremellan. Konstruktionen närmade sig våra dagars stomsys- 
tem och hade den fördelen att fönstren kunde göras betydligt större och med raka 
valv. Detta utnyttjades på uppströmsfasaden som fick en mycket modern utform
ning med åtta imponerande fönster, ett för varje aggregat.

Upplagd på de förkroppade murpelarna löpte en travers med fem tons bärkraft 
som underlättade alla lyft inne i maskinsalen. På taket fanns dessutom två rejäla 
ventilationslanterniner som på ett skickligt sätt maskerades med hjälp av elegant 
rundade frontoner. Den ordentligt glasade uppströmsmuren var nödvändig för att 
kompensera en tämligen sluten nedströmsfasad. Denna upptogs nämligen invän
digt till stora delar av två kraftiga balkonger som bar den tunga transformatorut-
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rustningen. En bred och magnifikt välvd entré med port dominerade ena gaveln. I 
anslutning till denna hade man även planerat en förstuga med ett mindre upp
värmt kontorsutrymme bredvid, som dock aldrig blev av.

Det nya kraftstationskonceptet hade utarbetats av C.J. Nilsson, enligt hans 
egna uppgifter på grundval av ett förslag från den ledande schweiziske turbintill- 
verkaren Escher Wyss & Cie. Denna Zürichfirma hade tillsammans med åtta andra 
svenska och utländska turbinkonstruktörer deltagit i anbudsgivningen för anlägg
ningen i Avesta-Lillfors. Den utformning som man hade föreslagit innehöll flera av 
de nya idéerna, bland annat en aldrig utförd mittrisalit för instrumentering och 
utledning. För den slutliga bearbetningen och konstnärliga gestaltningen svarade 
dock den unge stockholmsarkitekten Sigge Cronstedt som här debuterade som 
kraftverksarkitekt. Turbinerna slutligen, var amerikanska och inköpta från The 
Trump MFG Co. i Springfield, Ohio.

Arkitekten Sigge Cronstedts fasad- 
ritning (nedströmsfasaden) över 
Avesta-Lillfors I. Den långsmala 
kraftstationen var uppförd i tidig 
pelar-balkkonstruktion, vilket 
möjliggjorde stora fönsteröppningar 
under raka valv.
Ritning i Arkitekturmuseets arkiv, Stockholm.

Förslag till längdsektion och planritning över vattenkraftsanläggning för Norbergs Elektriska Aktie
bolag i Avesta-Lillfors, utarbetat av den schweiziska firman Escher Wyss & Cie. i Zürich den 14
januari 1898. Ritning i Avesta Jernverks arkiv, Engelsberg.

mmmm
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"Jonsereds elektriska vatten
kraftcentral. Maskinhuset."
Förslagsritning till nedströmsfasad 
från maj 1901, troligen utförd av 
arkitekten Hans Hedlund. Den 
genombrutna balustraden är en 
detalj som förenklades under 
arbetets gång.

Kopia i Vattenfall Västsveriges pensionärs
förenings arkiv, Trollhättan.

Denna blandning av svenskt och internationellt kännetecknade i hög grad det 
brytningsskede i svenskt kraftverksbyggande som 1900-talets första decennium 
representerade. Onekligen hade både projektorer och svensk kraftindustri god hjälp 
av de förslagsritningar som världsledande konstruktionsfirmor generöst offererade 
under dessa år. Genom de oftast mycket detaljerade förslagen höll man sig å jour 
med det senaste inom både teknik och utformning. Den gällande arbetsgången vid 
denna tid klarlades av överingenjören James Gibson i samband med anläggandet 
av kraftverket i Jonsered 1901:

”1 och för arbetet hafva vi gjort studieresor hufvudsakligen i Schweiz och äfven 
rådgjort oss om detaljer med fackmän. Nästan alla turbin och elektricitetsfirmor 
hafva hit inlemnat förslag hvilka varit till mer eller mindre vägledning./.../ Turbin- 
firmorna äro märkvärdigt villiga att uppgöra förslag”.r7

Anläggningen skulle förse bomullsspinneriet vid Jonsereds Fabrikers Aktiebo
lag med ljus och kraft. Som samarbetspartner vid projekteringen valde man den 
tyska turbinfirman J.M. Voith. Kraftstationen, eller ”Centralen” som den allmänt 
kallades, uppfördes ett par år efter Avesta-Lillfors och illustrerar ytterligare ett steg 
i kraftstationens typutveckling. Ovanför traversbanan hade ett antal små fönster
gluggar tagits upp, fyra för vart och ett av de breda, välvda maskinhallsfönstren. 
Yttertaket är också anmärkningsvärt, nästan platt med en runtomlöpande skyd
dande balustrad. Ännu ett av ”Centralens” särdrag är den raffinerade fasadbear- 
betningen: röd granit, krysshamrad och med råkoppsyta omväxlande med rustik- 
gult Skrombergategel i koppförband och med friser i brunglaserat tegel.

Kraftstationen i Jonsered.
Denna gavel med avfasat entré
parti ger ett koncentrat av den 
genomarbetade och uttrycksfulla
fasaden. Foto författaren 1991.
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Uppförandet av ”Centralen” utgjorde en viktig händelse i Jonsereds historia. 
Gamla bevarade brev visar att kraftstationens gestaltning präglades av ett samspel 
mellan göteborgsarkitekten Hans Hedlund och beställarfamiljen, representerad av 
disponenten William Gibson och överingenjören James Gibson. De var alla starkt 
amerikainfluerade, inte minst Hedlund som allt sedan arbetet med Dicksonska Folk
biblioteket vid 1890-talets mitt var en hängiven beundrare av arkitekten Henry 
Hobson Richardsons rustika granitarkitektur. Det är också graniten tillsammans 
med det platta taket som ger kraftstationen intrycket av något amerikanskt. Tan
kar fanns på att ”ta hela huset i granit”, men William Gibson motsatte sig arki
tektens i hans tycke alltför storartade och dyrbara fasadförslag. Besparingsivern 
utgjorde dock aldrig några problem, eftersom Hedlund hade övat upp en påtaglig 
skicklighet i att varva sten och tegel i sina fasadkompositioner. När fasadteglet 
började komma på plats konstaterade därför Gibson nöjt: ”Tegelmurningen har 
börjat. Den ter sig lugn och behaglig ut utan några skärningar i färgtonen. "lS

Avesta-Lillfors och Jonsered var bara två av flera liknande exempel från denna 
tid där utländska leverantörer lämnade sina bidrag till utvecklingen av den svenska 
kraftstationen. På kraftverksarkiven runt om i landet ligger det än idag blåkopior 
av utförliga förslagsritningar till svenska Wasserkraftanlagen utförda av tyska och 
schweiziska tillverkare. I den mån dessa kom till användning bearbetades kraft- 
stationsritningarna vanligen av svenska arkitekter eller anpassades med ingenjörs- 
hjälp till lokala förhållanden. Två turbintillverkare och tre elektrotekniska företag 
dominerade under några år anbudsgivningarna vid de större svenska kraftverks
byggena: tyska J.M. Voith och schweiziska Escher Wyss & Cie., respektive tyska 
AEG, schweiziska Brown Boveri & Cie. och Maschinenfabrik Oerlikon.

Ytterligare två exempel på större kraftstationer som fylldes med maskinaggregat 
av tyskt och schweiziskt ursprung inne i luftiga maskinhallar, byggda efter ritnings- 
underlag från J.M. Voith är Skråmforsen i Svartälven och Wiiforsen i Ljungan 
utanför Sundsvall. De togs båda i drift under år 1900, den senare anpassad till 
lokala förhållanden av den erfarne Osloingenjören Hjalmar Smith. Ingen av kraft
stationerna kunde konkurrera med den i Jonsered när det gällde materialbearbet
ningen. Skråmforsens kraftstation, ett distributionskraftverk projekterat av J.G. 
Richert för Örebro Elektriska Aktiebolag, uppvisade dock andra estetiska kvali
teter. Den är idag starkt ombyggd men hade ursprungligen omisskännliga drag 
från kontinentala förebilder. Med små medel omskapades här en enkel rektangu
lär maskinhall till ett långhus i italiensk ungrenässansstil. I9

man kan undra om kraftstationen var det rätta tillämpningsområdet för 
ungrenässansens formspråk, med dess stränga krav på symmetri. Svaret blir både 
ja och nej. Ungrenässansens associationer till klassiska tempel och triumfbågar gav 
onekligen anläggningen den rätta digniteten. Samtidigt var det naturligtvis prak
tiskt att som i ungrenässansens arkitektur låta bärande kolonner och burna entable
ment reduceras till ett finmaskigt nätverk av inskurna linjer i en skyddande mur. 
Det tunna, flacka sadeltaket underströk luftigheten i hallen, fönsteromfattningarnas 
förkrympta arkitraver gav både en värdig inramning och fyllde en uppgift som 
skyddande överstycken medan den överdimensionerade triumfbågeliknande gavel
entrén lämnade plats för jättelika, praktiska dubbelportar. Sämre var det med de små 
cirkelrunda fönstren alldeles under gavelröstena som visserligen var stilmässigt 
korrekta men klart underdimensionerade för att kunna komplettera den höga 
maskinhallen med något överljus.

Men det mest problematiska med den fixerade stilen var ändå svårigheterna att 
anpassa anläggningen till den specialdesign som sekelskiftets kraftverksägare bör
jade kräva av sina anläggningar. Man var t.ex. tvungen att ge avkall på absolut
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Maskinhallen i Skråmfors. All
elektrisk utrustning hade lyfts upp 
från golvet och placerats på tre 
bastanta konsolburna balkonger 
utförda i betong med ingjutna 
stålbalkar. Särskilt transformator
balkongerna var väldimensio- 
nerade, då varje transformator 
vägde 4 ton. För att skydda 
utrustningen och inte onödigtvis 
blockera glasade fönster hade 
vissa öppningar lagts igen och 
ersatts av nischer på insidan.
Foto i Birka Supports ägo, Örebro.

fönstersymmetri för att få plats med den elektriska utrustningen. Interiört kunde 
däremot de uteblivna fönsteröppningarna kompenseras med nischer i samma format. 
Kraftstationen i Skråmforsen byggdes efter en bearbetad uppsättning typritningar, 
utförda av den tyska turbinleverentören J.M. Voith. Generatorerna kom från tyska 
AEG och schweiziska Brown Boveri. Transformatorerna däremot tillverkades av asea 

som också fick i uppdrag att komma på bästa sätt att få plats med de 15 transforma
torerna inne i den redan projekterade maskinhallen. Det är helt klart att anpass
ningen av de olika systemen ledde till en mängd kompromisser och merarbete vid 
inredningen av kraftstationen. Skråmforsbygget skedde i en brytningstid och var 
ett exempel på att den gamla typkraftstationens tid var förbi. Varken de svenska 
eller utländska maskinleverantörernas givna typlösningar klarade längre av att 
svara upp mot teknologins snabba förändringar. Det krävdes en annan sorts spe
cialkompetens för samordning och utformning av de svenska vattenkraftverken.

KRAFTSTATIONEN INTERNATIONA LIS ERAS OCH BLIR EN ARKITEKTUPPGIFT |



Tv ä r s e k t i q n_ af T n rb t tl- o gK H q sk inh-V £ ei

Med utgångspunkt från den tyska 
turbinfirman J.M. Voiths ritningsun- 
derlag utarbetades en uppsättning 
ritningar till Skråmforsens kraftstation. 
Här visas en tvärsektion. Ritningskopia i 

Birka Supports ägo, Örebro.

Nedströmsbild över Skråmforsens 
kraftstation i Svartälven strax efter 
färdigställandet 1900. All fasad- 
ornering utfördes av Skånska 
Cementgjuteriet i stampad cement.
Foto i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

Inte minst gjorde sig behovet av en arkitekt, som arbetade i nära kontakt med den 
projekterande ingenjören gällande.10

Maskinrummets upphöjelse till maskinhall innebar inte automatiskt att kraft
stationen blev rymligare. Fortfarande trängdes den elektriska utrustningen med 
maskinaggregaten inne i de rektangulära maskinhallama. Visserligen kunde den 
ökade höjden utnyttjas till att lyfta upp utrustningen på kraftiga, konsolburna bal
konger som i Skråmforsen och Avesta-Lillfors. För transformatorernas del vanns 
därigenom även ett utrymme under transformatorerna som kunde användas för 
ledningar och apparater. Så var det ordnat med både kontrolltavla och transformato
rer i Skråmforsen, precis som tidigare när det gällde transformatorerna i Avesta-Lill
fors. Men det var först sedan kontroll- och högspänningsutrustning hade sammanförts 
till ett ställverk, inrymt i en särskild byggnadsdel, som kraftstationens formutveck
ling tog ett ordentligt steg framåt. Mittrisaliten, eller alkoven som utrymmet ibland 
kallades på ingenjörsspråk, blev det första steget i denna avknoppningsprocess.11
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Utrymmet bakom kontrolltavlan 
växer till en mittrisalit

Schweiz betraktades kring sekelskiftet som hydro-elektroteknikens mo
derland par preference. En av de signaler som 1899 nådde fram till åtminstone 
Teknisk Tidskrifts läsekrets var att utrymmet bakom kontrolltavlorna om möjligt 
skulle göras större än utrymmet framför dessa. Eftersom kontrolltavlorna med för
del placerades mitt i maskinhallen, lättillgängliga och med minimerat avstånd till 
samtliga aggregat, blev mittrisaliten den logiska vidareutvecklingen av kraftsta
tionens formspråk.zz

Att förse kraftstationen med en mittrisalit var en rationell åtgärd som gjorde 
det möjligt att med små förändringar behålla 1890-talets enkla grundkoncept. Det 
var därför den blev så populär och användes som en form av typkraftverk i väg- 
och vattenbyggarkretsar, framför allt när det handlade om strömkraftverk med 
måttliga utbyggnadseffekter. Såväl bruksbyggmästarna C. J. Nilsson och Carl E. 
Janson som Vattenbyggnadsbyråns (vbb) J. G. Richert införde mittrisaliten på sina 
kraftstationsförslag under perioden 1899-1901. Mittrisaliten var dessutom ett tack
samt formtillägg att applicera vid utbyggnader av redan befintliga anläggningar och 
gick även med enkla medel att variera och arkitektoniskt förfina. I vissa samman
hang utgjorde mittrisaliten det perfekta avstampet för en avancerad komposition 
av nedströmsfasaden. Även rent konstruktivt var den ett vettigt tillägg, som för
stärkning av de långa nedströmsväggarna vilka vid denna tid inte var förbundna 
med några förstyvande mellanväggar.2-!

VBB:s typplan med mittrisalit 
applicerad på Oskarströms 
kraftstation i Lagan. Ritningen är 
stämplad Aktiebolaget Vattenbygg- 
nadsbyrån och signerad Sven 
Lübeck den 27 januari 1906.
VBB:s arkiv, Stockholm.
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Rheinfelden var det första i en rad gränskraftverk som anlades i floden Rhen. Den imposanta anläggningen i vit kalksten togs i drift 1898 
med en effekt av 12 000 kW. Kraftstationen utgör ett tidigt och slagkraftigt exempel där ställverket förts till en särskild risalitutbyggnad bakom 
kontrollutrustningen, mitt på den långa maskinhallen. Foto författaren 1993. Nedan. Borensbergs äldsta kraftstation, som togs i drift 1904, bygg
des upp enligt liknande principer som Rheinfelden med kontrollutrustningsbalkong och bakomliggande risalitutbyggnad för ställverk och 
utledning. Bruksbyggmästaren Carl E. Janson projekterade anläggningen 1902. Mittrisaliten är dock förhöjd i ett senare skede.
Foto Bengt Spade 1979.
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Planritningsförslag till Brattforsens 
kraftstation i Svartälven utfört av 
arkitekten Ernst Stenhammar 1899. 
Här antyds tidens typiska grepp med 
kontrolltavlan (instrumenttavlan) 
placerad på en balkong med utblick 
över generatorerna och som en 
skärm mot den bakomliggande 
mittrisaliten. I en lägre tillbyggnad 
finns entré, verkstad och kontor. 
Brattforsen fick ett något annorlunda 
utförande och revs i samband med 
att en ny station stod klar 1941.
Detalj ur blåkopia i C.J. Nilssons ritningssamling, 
Tekniska museets arkiv, Stockholm.

En känd förebild för sekelskiftets begynnande storskaliga kraftverksbyggande var 
det tysk-schweiziska gränskraftverket Rheinfelden i Hochrhein. Det var Europas 
första storkraftverk och anläggningen betraktades i kraftverkskretsar redan vid 
drifttagandet 1898 som ”den förnämsta vallfärdsplatsen i Europa”. Med zo kraft
fulla aggregat paraderande på linje inne i en 165 meter lång, osedvanligt ljus och 
hög maskinhall måste den i perspektivet av den svenska 1890-talsstationen ha tett 
sig som en mönsteranläggning. Dessutom hade den kontrolltavlan redigt placerad 
uppe på en balkong mitt på nedströmsfasaden, med ett visserligen grunt men ändå 
ordentligt bakomliggande utrymme i form av en imposant risalitutbyggnad.24 

Arkitekterna var från första början med och gestaltade risalitutbyggnaderna. 
Exteriört kom de ofta att likna de korsröstningar av traditionella bostadshus som 
blev populära under det sena 1800-talet. Arkitekten Ernst Stenhammars förslag

Fasadritning till kraftstationen 
Forsaström Nedre, ritad av förvaltare 
Axel Nygren "efter skizz af Arkitect C. 
Westman" i mars 1901.
Ritning i Forskrafts arkiv, Åtvidaberg.
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från 1899 till kraftstationen Brattforsen i Svartälven innehåller ett typiskt sådant 
grepp. I en lägre tillbyggnad gavs dessutom plats för verkstad och kontor. Det är 
ett förslag som också innehåller de breda, välvda kraftstationsfönstren som defi
nitivt slog igenom med Olidans kraftstation i Trollhättan 1908.z5

Baroniet Adelswärds första kraftstation i Forsaström utanför Åtvidaberg är ett 

annat liknande exempel. Den skissades upp 1901 av baroniets arkitektkonsult Carl 
Westman och betraktades av samtida expertis som en lika tekniskt som estetiskt 
vacker kraftstation.2-6

Ett annorlunda grepp använde arkitekten Sigge Cronstedt för kraftstationen 
Lernbo i Kolbäcksån, en verklig särling i svenskt kraftstationsbyggande. Anlägg
ningen projekterades av firma Qvist & Gjers och byggdes för att trygga kraftför
sörjningen till den expanderande gruvindustrin i Grängesberg.

Lernbo är en mellantrycksanläggning med tubtillopp och turbinerna placerade 
i maskinhallen. Det behövdes således gott om plats därinne, vilket föranledde 
Cronstedt att använda sig av ett beprövat sätt att dela upp en stor volym i flera 
skepp, liknande vissa av samtidens verkstadsbyggnader. Utgångspunkten var en 
maskinhall inte olik den i Avesta-Lillfors men med mäktiga, välvda gavelfönster

X. I X

i___

Lernbo kraftstation i Bergslagen.
Ovan. Arkitekten Sigge Cronstedts planritning 
daterad i januari 1899.
Ovan t.h. Nedströmsfasaden strax innan anlägg
ningen togs i drift. Mittrisaliten var låg, t.o.m. lägre 
än den anslutande takfoten.
T.h. Kraftstationen i samband med färdigställandet, 
troligen hösten 1899. Bilden visar tubtilloppet med 
de båda uppströmsskeppen som inrymde var sin 
turbin. Gavlarna samspelade till en gemensam fasad 
tack vare skeppens sammanmurade skengavel. 
Takavrinningen har lösts på ett både elegant och 
originellt sätt, liksom fönstersättningen. Maskinhallen 
fick sitt huvudsakliga ljus genom två mäktiga välvda 
fönster, varav det ena skymtar t.v. i bilden. Efter 
bara några år förlängdes kraftstationen och byggdes 
till med ytterligare ett likadant uppströmsskepp.

Renritning av Rune Kjelsson efter kopia i Arkitekturmuseets arkiv, 
Stockholm. Foton i Arkitekturmuseets arkiv, Stockholm.
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Kraftstationen som varumärke.
Skogstorps kraftstation med dess 
markanta mittrisalit utgör ett 
färgstarkt inslag i Eskilstunaån.
Foto författaren 1991.

och en låg mittrisalit för utrustning och utledning på nedströmsfasaden. Det var 
på uppströmssidan som det annorlunda arrangemanget kom i dagen, med två halva 
tvärskepp som tillsammans inrymde turbiner och bildade fasad.

Med totalt fem gavlar att ta hänsyn till kunde slutresultatet lätt ha blivit kaotiskt. 
Men det var här som Cronstedts förmåga att både artikulera och väva samman 
alla fasadelement verkligen kom till sin rätt. Genom att med enkla medel dra upp 
gavelmurarna ovanför takfot och nock trollade arkitekten bort den monotona 
fabrikskaraktären. Särskilt i den sammanmurade uppströmsfasaden fungerade 
Sigge Cronstedts expressiva och mycket smakfulla blandning av jugend och medel- 
tidsgotik. Temat tillämpades också framgångsrikt i samband med Elektriska AB 
Magnets fabriksbygge i Ludvika 1901.z7

Mittrisaliten som formtillägg var ett gångbart grepp som levde kvar åtminstone 
ett tiotal år och som tog sig många uttryck. Mittrisaliten till Nykvarns kraftstation 
i Motala ström, som togs i drift 1904, förlädes t.ex. på uppströmsfasaden och 
täcktes liksom maskinhallen med ett valmat tak. Tunafors kraftstation, som bygg
des så sent som 1914 mitt inne i Eskilstuna, försågs med en pampigt bred och djup 
mittrisalit, även den under ett flackt valmat tak.2-8

Mest typisk var ändå den enkla, korsröstade sadeltaksbyggnaden som repre
senteras av exempelvis Forssa Övre i Harmångersån (1906), Frykfors i Norsälven 
(1907) och Skogstorp i Eskilstunaån (1908). De projekterades alla enligt vbb:s 

ingenjörskoncept och är fortfarande i drift i ganska ursprungligt skick. Skogstorps 
kraftstation är den prydligaste av de tre, mycket tack vare färgspelet mellan den 
släta, ljusgula putsen och den omramande tandsnittsfrisen i rödtegel. Som ett extra 
festligt, men alltför sällan utnyttjat, inslag har byggherren utnyttjat mittrisaliten 
till att annonsera företagsnamnet och året som kraftstationen togs i drift.L9
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Ställverkstornet ger nya arkitektoniska 
utgångspunkter

med fler och större aggregat och stigande överföringsspänningar blev den 
elektriska kringutrustningen allt viktigare och allt mer platskrävande. Och det fanns 
naturligtvis begränsningar för hur stor mittrisaliten kunde göras, både rent prak
tiskt och estetiskt. Mer utvecklingsbara alternativ var en utbyggnad på höjden eller 
sidledes. Det blev också i den riktningen som kraftstationen förändrades när mitt
risaliten inte längre förslog. Resultatet blev det integrerade eller sidoordnade ställ
verkstornet, kraftstationsbyggandets kanske allra mest slagkraftiga tema.

Men i de allra minsta kraftstationerna, avsedda för små effekter och i huvud
sak lokal distribution, levde utledningstornet kvar länge än. Här behölls nämligen 
kontrolltavlan inne i maskinrummet medan utgående linjer kunde spridas i alla 
önskvärda riktningar via tornet uppe på taket. Utledningstornet har framför allt 
blivit en symbol för svensk landsbygdselektrifiering. Inte minst gäller det de tusen
tals små rödmålade vattenkraftstationer i enkla stolpverkskonstruktioner som om
kring första världskriget byggdes i nästan varje by med ett eget rinnande vattendrag. 
I dessa sammanhang var det inte frågan om något tekniskt eller konstnärligt nytänk
ande, utan de allra flesta kraftstationer stöptes i ungefär samma form. Endast undan
tagsvis gavs det uttryck för en personlig kommentar eller folkloristisk tolkning av 
kraftstationen som byggnadsuppgift.

Exempel på utledningstorn
från tidigt 1900-tal. Högfors 
kraftstation från 1908 med 
orientaliskt svängd tornavslutning.

Foto författaren 1992.
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John Giers ej utförda förslag till Långåsens kraftstation i 
Norrköping, daterat 14.9.1901. Kraftstationen var tänkt i 
trä, rikt utstyrd med synnerligen egensinniga listdekoratio
ner och ett dominerande utledningstorn. (Jfr med bild på 
hur Långåsen de facto gestaltades, s. 102-103.)
Original i Qvist & Gjers ritningssamling, Tekniska museets arkiv, Stockholm.

För de akademiutbildade arkitekterna blev de olika tomuppbyggnaderna något 
av ett favoritmotiv. Men det fanns under de första åren efter sekelskiftet också en 
stor osäkerhet kring hur den nya volymen skulle gestaltas och integreras med maskin
hallsdelen. Två kraftstationer där dessa overgangsproblem kom till uttryck var 
Bergviks första kraftstation strax utanför Söderhamn och Långåsens kraftstation 
vid Strömmen i Norrköping.

Kraftverket i Bergvik togs i drift 1902 för att försörja en ny stor sulfitfabrik i

Den idag rivna Bergviks kraftstation 
strax efter det att anläggningen togs 
i drift 1902. Tornet, som reste sig 
från den svagt framspringande sido- 
risaliten, fanns där i enbart dekorativt
Syfte. Foto i Arkitekturmuseets arkiv, Stockholm.
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Tornlösningar av det slag Cronstedt använde i Bergvik förekom också vid samma tid nere på 
kontinenten. Bilden visar Gersthofens kraftstation vid Lechkanal utanför Augsburg i Bayern.
Foto författaren 1993.

Vansäters by strax utanför Söderhamn med elkraft. Kraftstationen uppfördes, pre
cis som sulfitfabriken, efter ritningar av arkitekten Sigge Cronstedt. Det var Gran
stedts tredje kraftstationsprojekt men det första med torn. Utöver det återkommande 
temat med de mjukt formade och rikt dekorerade praktgavlarna arbetade han nu 
vidare med att också försöka finna den tornförsedda kraftstationens specifika 
form. Resultatet blev en arkitektoniskt vågad station med en serie kraftfullt modu- 
lerade tornhuvar i jugendbarock som grep tag i varandra utan förmedlande vägg
ytor. Cronstedts grepp påminde om det som användes till den tyska kraftstationen 
Gersthofen som stod färdig året innan. De barocksvängda huvarna och alla blin
deringar var vanliga stildrag under jugendepoken.

Men någon direkt funktion utöver den rent dekorativa hade inte tornet på 
Bergviks kraftstation. Det var en renodlad exteriör påbyggnad ovanpå maskin
hallens sadeltak. Kontrolltavlan stod kvar inne i maskinhallen kopplad till utled
ningen ifrån den svagt framspringande sidorisaliten.

Även vid Långåsens kraftstation var det estetiska överväganden som styrde 
tornarrangemanget. Anläggningen projekterades av de erfarna konsulterna på vbb, 

men utformningen av själva kraftstationen lämnades åt en oerfaren Norrköpings- 
arkitekt med ovanligt höga konstnärliga ambitioner, Carl Bergsten. Långåsens 
kraftstation, som stod klar 1904, uppfördes i ett från stadsbildssynpunkt känsligt 
läge mitt inne i Norrköping, något som ytterligare bidrog till att höja den estetiska 
ambitionsnivån. Byggherre var grosshandlaren och konstmecenaten Pehr Swartz 
som också gav Bergsten i uppdrag att utforma en närliggande, större magasins
byggnad. Bergsten var vid tillfället anställd hos arkitekten Erik Lallerstedt, men
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Arkitekten Carl Bergstens 
ritningar till Långåsens kraftstation 
som bl.a. visar tornarrangemanget, 
läktaren med instrumenttavlan och 
takstolskonstruktionen.
Ur Carl G. Bergsten 1904 (s. 85).

ägnade kvällar och nätter åt Norrköpingsarbetena för att få råd att gifta sig, sätta 
bo och bli sin egen. ”Jag arbetar nu forseradt åt Pehr Swartz och är det mycket 
tacksamma uppgifter och intressera mig mycket” skrev han i ett brev till sin till
kommandet0

Sett till det yttre blev även Långåsens kraftstation ett litet arkitektoniskt mäster
verk med högt valmat tak, ventilationsslitsar längs den dekorerade nocken och run
dade frontespiser på gavlarna. Färg- och formrikedomen måste ha varit överdådig. 
Mot det ljusröda teglet med gula fogar kontrasterade horisontella vitputsade vägg
fält prydda med gröna och orange kakelplattor. Därtill kom dörrar och fönster 
målade i rödsvart med dekorering i vitt och orange. Resultatet blev en för svenska 
förhållanden helt ny arkitektur, inspirerad av den avantgardistiska österrikiska 
jugendarkitekturen; Bergsten var den arkitekt som snabbast assimilerade Wag- 
nerskolans och Wiener Werkstättes idéer och omsatte det sofistikerade, radikala 
formspråket till nordiska förhållanden. Flera av kraftstationsmotiven kom han 
senare att arbeta vidare med, exempelvis i det långdragna projektet med Hjort
hagens kyrka i Stockholm. Bergstens förstlingsarbeten kännetecknas av att ingen
ting lämnades åt slumpen. Han förstod att den enda möjligheten att få gehör för 
den nya stilens färgprakt och geometriska formexcesser hängde på en omsorgsfull 
presentation med en långt driven detaljeringsnivå. Detta gällde även Långåsen. 
Bland bevarade så kallade specialritningar finns stilenliga lösningar på exempelvis 
rännan för tilloppsvattnet och entrégrindar till kraftstationsområdet.31

Uppenbarligen nöjd med sitt verk presenterade Bergsten själv den nya kraft
stationen i en artikel i tidskriften Arkitektur 1904. Det här var också första gången 
som någon fick publicera sina kraftstationsritningar i den svenska arkitektkårens 
husorgan. Men trots detta förs inte några principiella resonemang i artikeln utan 
Bergsten betraktade uppenbarligen kraftstationen som vilken byggnadsuppgift 
som helst. Att även uppdragsgivaren blev nöjd får vi utgå ifrån eftersom Bergsten 
omedelbart engagerades i nya, större uppgifter i sin gamla hemstad.iz
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Långåsens kraftstation,
Sveriges förmodligen första konsekvent genomförda 

byggnad i den avantgardistiska wienjugendstilen.
Foto i Holmens arkiv, Norrköping.

Men åter till tornproblematiken. När Bergsten 
utformade Långåsens kraftstation hade han att 
utgå ifrån ett trångt läge nere i den attraktiva 
strömfåran. Redan här fanns det storleksmässiga 
begränsningar. Men det är utan tvekan så att de 
praktiska arrangemangen även blev lidande av 
att arkitekten så absorberades av den exteriöra 
problematiken. Det låga vägglivet och det branta 
taket gjorde till exempel att traversen fick vink
las för att man skulle få tillräcklig lyfthöj d, den 
komplicerade takstolskonstruktionen i trä drogs 
igenom murlivet för att skapa utrymme för ut- 
vändiga dekorationer. Kontrollutrustningen fick 
inte plats nere i maskinhallen utan flyttades upp 
på en läktare. Kraftstationen var planerad för 
utgående luftledningar och för detta tillskapade 
Bergsten ett mycket speciellt utledningstorn, i 
en utbuktning på ena hörnet av kraftstationen. 
Men motiveringen till tornets placering var i förs
ta hand estetisk. Tornet skulle skyla ”snedheten 
i den fritt belägna gafvelfasaden mot öster”. 
Idén med ett utledningstorn omintetgjordes när 
anläggningen var klar att tas i drift och det visa
de sig att utledningen skulle ske via jordkablar.

Jämfört med utledningstornet har ställverks- 
tornet många fördelar. Det förenar utlednings- 
tornets höjd med mittrisalitens avskildhet. Det 
är lätt att addera till en befintlig anläggning som 
behöver byggas ut och det ger helt nya arkitek
toniska utgångspunkter.

En arkitekt som var nästan jämnårig med 
Bergsten och som även delade dennes faiblesse 
för wienjugendarkitekturen var Axel R. Bergman. 
Redan när han ritade sina första kraftstations- 
projekt, Forshult i Klarälven 1905 och Håverud
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Arkitekten Axel R. Bergmans fasadritning till Håveruds (Håfreström) kraftstation med sidoordnat 
ställverkstorn. Tornets genomarbetade överbyggnad har bortrationaliserats vid en senare ombyggnad.
Original daterat den 15/12 1906 deponerat vid institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet.

i Upperudsälven (i drift 1907), använde han sig av ställverkstorn som sidoordna
de byggnadselement. Till skillnad från sina kollegor hade Bergman fördelen av att 
i dessa båda projekt kunna inleda ett långt, nära samarbete med Sveriges två ledan
de kraftverksprojektörer, vbb respektive Unander & Jonson. Det var denna typ av 
samarbete, där ingenjörer och arkitekter ömsesidigt respekterade varandras kun
skaper, som visade på de mest hållbara lösningarna och som förde kraftstations- 
byggandet framåt.

Två delvis skilda torntyper växte fram parallellt strax efter sekelskiftet, det inte
grerade och det sidoordnade ställverkstornet. Det senare, med ett självständigt torn 
adderat till maskinhallen, blev det vanligaste. Till arrangemanget fanns det gamla 
industriella förebilder. Åtminstone sedan andra hälften av 1700-talet hade ång- 
pannehuset av säkerhets- och arbetstekniska skäl förlagts till ett särskilt avgränsat 
utrymme vid sidan av ångmaskinshuset. På samma sätt fanns det även här anled
ning att hålla de känsliga elektriska instrumenten och spänningsförande delarna 
åtskilda från maskinaggregaten.

Typexempel på sidoordnade ställverkstorn är kraftstationer som Hemsjö i 
Mörrumsån (1907), Älvestorp i Svartälven (1907), Ljungby i Lagan (1909-10), 
Älvsjöhyttan i Gullspångsälven (1910), Västerkvarn i Kolbäcksån (1915) liksom 
de båda snarlika kraftstationerna Arbrå i Ljusnan (1909) och Torsebro i Helgeån 
(1909). Det är inga märkvärdiga byggen ur estetisk synvinkel, men de är praktiskt 
och funktionellt organiserade efter sin tids ingenjörsideal vilket innebär luftiga 
maskinhallar parade med höga och rymliga ställverkstorn. Den naturliga platsen 
för instrumenttavla och eventuell manöverpulpet blev själva gränszonen mellan de 
båda byggnadsdelarna. Så här såg det ut i Torsebro kraftstation enligt ett målande 
reportage i Kristianstads läns tidning i samband med invigningen i juli 1909:33
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”Transformatorer, instrumentering och utled- 
ningar äro placerade i den tornlika delen af bygg
naden vid ändan af själfva maskinsalen. Instru
mentering för 6 600 V i bottenvåningen, transfor
matorer en trappa upp, de tre våningarna ovan
för fyllda med ledningar och instrumenteringar 
för 40 000 V. I våningen en trappa upp vänd ut 
mot maskinsalen och synlig därifrån befinner sig 
den eleganta af svartpolerad skiffer med instru
ment och beslag i koppar utförda instrumentta- 
flan, som är själfva själen i kraftstationen och dit 
alla nerver sammanlöpa. Här fnnas samlade alla 
instrument som upplysa om hur hvarje del af

Två typiska, svenska kraftstationer med sidoordnat 
ställverkstorn. T.v. Hemsjö Kraftaktiebolags Torsebro i 
Helgeån, i drift 1909 och t.h. Västerkvarns kraftstation i 
Kolbäcksån, uppförd för Surahammars bruks AB 1914-15.
Foto troligen från 1970-talet i Sydkrafts arkiv, Malmö respektive foto från 
1910-talet i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

kraftstationen i hvarje ögonblick befnner sig. 
Där synes huru hög spänningen är på hvarje 
maskin, på utgående linjer, huru stor strömstyr
kan i ampere och belastningen i kilowatt är för 
hvarje maskin för hela stationen och för de olika 
utgående linjerna, och där fnnas mätare som ritar 
in belastningens storlek minut för minut å pap
persremsor och andra som mäta energibeloppet 
och addera kilowatt-timme, där synes hur varm 
hvarje transformator är, hvilka strömbrytare som 
stå tillkopplade och hvilka som äro frånslagna.

Men ej nog med att hit äro samlade hela sta
tionens känselnerver, härifrån utgå äfven rörel
senerverna, härifrån manövreras alla strömbry
tare för hand eller vid linjefel o.d. af automatis
ka urkopplare ända från nedersta och ända upp 
till fjärde våningen, härifrån ändras turbinernas 
hastighet, förändras generatorernas spänning och 
fördelas belastningen olika mellan de olika sys
temen. Framför instrumenttafan är maskinist
ens plats och han kan omedelbart utföra de för
ändringar inom anläggningen, som instrumenten 
visa nödvändiga. ”
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VBB:s sektionsritning till Torsebro kraftstation i Helge å som togs i drift 1909. Ritningen är utförd 
av ingenjören Nils Westerberg. Till maskinhallen var kopplat ett bastant, sidoordnat, fem våningars 
ställverkstorn för den elektriska utrustningen. Ritning i vbb:s arkiv, Stockholm.

Det integrerade ställverkstornet innebar att ställverksfunktionerna placerades 
ovanpå maskinhallen. Det var mindre vanligt men skapade förutsättningar för en 
annorlunda, blocklikare gestaltning av kraftstationen enligt mer amerikanska prin
ciper. I gengäld krävdes det kraftiga mellanbjälklag för att orka bära upp de tunga 
transformatorutrustningarna. Byggnadssättet blev därför inte praktiskt tillämpbart 
förrän efter introduktionen av betongbjälklagen och i synnerhet den armerade be
tongen.

Bland de första att använda sig av det integrerade ställverkstornet var Sydsvenska 
Kraftaktiebolaget (nuv. Sydkraft). Modellen passade företaget i deras strävan att ge 
sina kraftstationer en solid, borgliknande karaktär. Sammanlagt lät företaget bygga 
fyra snarlika kraftstationer inom en ganska kort sträcka av Lagans lopp genom 
Halland. Som huvudentreprenör för samtliga anläggningar fungerade Skånska 
Cementgj uteriet.

Den arkitektoniska utformningen lämnades inledningsvis till Malmöarkitekten 
Frans Fredrik Oskar Fredriksson (1868-1931), specialutbildad i Tyskland på medel
tidens byggnadskonst. Han verkade också under en tid som arkitekt hos xvm:e 
armékåren i Frankfurt am Maine. Bakgrunden förefaller logisk med tanke på den 
ålderdomligt fortifikativa form som kännetecknar de båda kraftstationerna i Bassalt 
och Majenfors som han 1907-08 utförde ritningarna till. I samma stil, men betyd
ligt mindre, utfördes de anslutande transformatorstationerna i städerna Malmö, 
Lund, Landskrona, Helsingborg och Halmstad som alla blev delägare i det nya 
kraftbolaget.

Fredriksson ersattes redan 1909 av en annan tysklandsutbildad Malmöarkitekt, 
Hans Thyselius (1871-192.9), som ända fram till sin död behöll beställarkontak- 
terna med Sydkraft. Bytet av arkitektkonsult tycks ha gått snabbt då de av Thy
selius signerade kraftstationsritningarna till Knäred övre och Knäred nedre är nära 
nog identiska med de båda tidigare. Men den tyskinspirerade borgkaraktären var 
säkert väl förankrad eftersom både företagets starke vd, konsul August Schmitz 
och den sakkunnige arbetsledaren, professor N. Holz kom från Tyskland.34
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Arkitekten Frans Fredrikssons ritning för Bassalt 
och Majenfors daterad i november 1907.
Ritning i Sydkrafts ritningsarkiv, Malmö.
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Arkitekten Hans Thyselius 
ritningar till Knäred Övre daterade 
i augusti 1909.
Ritningar i Sydkrafts ritningsarkiv, Malmö.
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Nedströmsvy över den mäktiga kraftstationen Knäred Övre. Motstående sida. Interiör från maskinhallen i Majenfors. Lägg märke till de kraftiga 
mellanbjälklagen som är byggda för att klara tyngden av transformatorerna i våningen ovanför. Foton från i9ir, Sydkrafts arkiv, Malmö.
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Romerskt monumentala anläggningar

tidens kanske allra mäktigaste och märkligaste kraftstation var emeller
tid Graningeverkens anläggning i Forsse. Med kombinationen mittrisalit och sido
ordnat ställverkstorn summerade Forsse I många av det tidiga 1900-talets form
idéer. Kraftstationen, som byggdes i Faxälven knappa två mil från Sollefteå, var 
en av Sveriges största när den kördes igång 1908. Hälften av kraften förbrukades 
på plats i ett närliggande träsliperi medan hälften transformerades upp till den för 
tiden mycket höga spänningen 40 000 kV och överfördes mer än 6 mil till massa
fabrikerna i Kramfors, Frånö och Svanö. För allt detta krävdes det utrymme inne 
i kraftstationen, inte minst för kontrollutrustning och ställverk. Mittrisaliten i Forsse 
var därför indelad i tre våningsplan med den svängda utkragade kontrollutrust- 
ningsbalkongen i mitten och där ovanför utledningen för de lågspända, lokala luft
linjerna. Som en motsvarighet, på andra sidan den luftiga maskinhallen, fanns 
dessutom ett fem våningar högt ställverkstorn för transformatorer och högspän- 
ningsutledning. Allt var redigt och spatiöst tilltaget. Här fanns även verkstads- och 
förrådsrum, kontorsrum för personalen och till och med duschrum och wc.35

om det inre var elegant, lite nydanande och annorlunda ordnat så 
var det yttre inte mindre imponerande. Forsse kraftstation var ett tungt och mäkt
igt byggnadskomplex, ja en i sanning romerskt monumental anläggning. Utmärk
ande var de många byggnadsdelarna, de stora rundbågefönstren och alla putsade 
så kallade blinderingar. Just det sistnämnda, att med hjälp av färgade, putsade fält 
lätta upp stora, enformiga tegelmurar, hade kring sekelskiftet utvecklats till något 
av en specialitet bland svenska arkitekter. Sådana variationer i fasaduttrycket för
höjde det visuella värdet och fick byggnadsverken, precis som när det gäller äldre 
tiders kyrkor, att skilja ut sig från en påvrare och anonymare omgivande bebyggelse.

Arkitekt för anläggningen var en dalmas som gärna tog ut svängarna i sina 
fasadkompositioner, Rudolf Arborelius (1861-1917). Han hade egen verksamhet 
i Stockholm, men var som många av sina kollegor även anlitad av byggherrarna 
inom den starkt tillväxande landsortsindustrin. Arborelius gav Forsse I en kom
plex och storvulen form som på sätt och vis gjorde den till en särling inom svenskt 
kraftstationsbyggande. Egentligen fanns det bara ett verk som inom detta område 
kunde konkurrera med Forsse och det var det tillbyggda Klabböle i Umeälven, 
framskissat i olika versioner 1909 av arkitekten Axel R. Bergman. Både Arborelius 
och Bergman hade tränats i de stora, monumentala uppgifterna som biträden åt 
professor Isak Gustaf Clason vid färdigställandet av Nordiska museet, sekelskiftets 
största byggnadsuppgift. Men vurmen för de romerska monumentens väldighet 
och beständighet låg överhuvud taget i tiden och utövade en lockelse på det nya 
seklets arkitekter. För Bergmans del så mycket att han byggde upp en egen större 
referenssamling av gamla ritningar över romerska byggnader och byggnadsdetal- 
jer. Och på samma sätt som romarnas akvedukter gav uppslag till broarkitektu-
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Ovan. Den magnifika nedströmsfasaden till Forsse 
kraftstation. Från mittrisaliten fanns genomföringar för 
5 000 voltslinjer medan 40 000 voltsledningarna 
utgick från det höga ställverkstornet som reser sig 
ovanför maskinhallen. Mittrisalitens balkong var 
exemplariskt ordnad. Från en bågformig manöver- 
pulpet i svart, mattpolerad skiffer kontrollerade 
maskinisten hela stationen: både maskinaggregaten 
nere på maskinhallsgolvet och transformatorerna på 
andra sidan.
T.v. Uppströmsfasaden till Forsse I med tre tillopps- 
tuber som leder vattnet under högt tryck in till 
maskinaggregaten i maskinhallen. Ovanför reser sig 
det fem våningar höga ställverkstornet med utanpå- 
liggande strävpelare.
Foton i Graninge Kraft AB:s arkiv i Forsse.
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Det aldrig utförda Klabböle III
enligt arkitekten Axel R. Bergmans 
förslagsritning daterad 21.5.1909. 
Enligt detta forslag skulle kraft
stationen bli över 50 m lång och 
nära 25 m hög. Precis som i 
Forsse delades utledningen upp 
mellan mittrisaliten och ett 
bakomliggande ställverkstorn. 
Gavelfasaden i mitten visar också 
det separata intagshuset i en 
närmast postmodernistisk tolkning 
av klassicismen.

Ritningen förvarad vid institutionen för 
konstvetenskap, Umeå universitet.
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En typisk akademiuppgift som träning inför de framtida monumentala uppgifterna, en s.k. timskiss 
över ett varmbadhus i romersk stil utförd av Axel R. Bergman och daterad den 8 februari 1900.

Ritning förvarad vid institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet.

ren gav romerska termer, tempel och basilikor tacksamma motiv för kraftstations- 
ritandet.36

Naturligtvis var det en utmaning för Clasons adepter att försöka tillämpa det 
monumentala rummets estetik på nya byggnadsuppgifter och i material som 
betong, stål och granit men det fanns också andra aspekter på de synbarligen över
stora kraftstationsbyggena vid denna tid. För det första tycks man från ägarhåll 
ha kommit över de första tvivlen kring användnings- och avsättningsmöjligheterna 
för de nya kraftproduktionsanläggningarna. Vad man inte kunde undvika att 
notera några år in på det nya seklet var att tidigare kraftverksbyggen i större 
vattendrag oundvikligen lett fram till snara utvidgningar och tillbyggnader. Nu 
andades branschen framtidstro och den tidigare försiktigheten var som bortblåst. 
För det andra skapade de allt färre och väsentligt större aggregatstorlekarna för
utsättningar för en kompaktare och voluminösare form på kraftstationerna. För 
det tredje, en inte oviktig sak i sammanhanget, hade självaste staten gett sig in i 
kraftbyggarsammanhangen och tagit i bruk en jätteanläggning i Trollhättan som 
skulle bli normgivande för många år framåt.
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Slutsatser

under 1900-TALETS första decennium förändrades den första generatio
nens måttlighetspräglade kraftstation radikalt. Det gamla maskinrummet för
vandlades till en hög och luftig maskinhall med travers i taket. Nya byggnadsdelar 
tillkom i form av mittrisaliter, utledningstorn och ställverkstorn för att få plats 
med tillkommande utrustning för kontroll, transformering och överföring; i ett 
strikt funktionellt perspektiv handlade det egentligen om en motsatt utveckling, 
nämligen en successiv avknoppning av ställverksfunktionerna från det gamla 
maskinhuset.

Epoken kännetecknas också av att fasaderna differentierades, individualiserades 
och komplicerades. Även om det fortfarande fanns en logik i formutvecklingen 
började kraftstationens uniformitet att luckras upp. Runt om i landet engagerades 
skickliga arkitekter som började intressera sig för kraftstationen som en ny gestalt- 
ningsuppgift. De använde formtilläggen som utgångspunkt för att framför allt 
komponera uttrycksfulla nedströmsfasader. Det är i denna förändringens tid som 
grunden lades till den moderna kraftstationen.

Principskisser över kraftstationens (K) typutveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Bildsekvensen visar hur nya byggnadsdelar i form av mittrisaliter och ställverkstorn successivt 
adderas till en i grunden relativt enkel rektangulär byggnadskropp. Till slut sker den avknoppning 
av ställverksfunktionerna från maskinhuset som visas i följande kapitel. Från vänster till höger:
1890-talets typ-K, K med förhöjt väggliv & maskinhall, korsröstad K med liten mittrisalit för elek
trisk kontrollutrustning, K med kraftig mittrisalit för d:o, K med sidoordnat ställverkstorn, K med 
integrerat ställverkstorn, K med vinkelbyggt ställverk och K med separerat ställverk. Obsen/era att 
skisserna inte är skalenliga.

Vi fick också ett ökat internationellt inflytande inom både teknik- och formut
veckling. Tyska, schweiziska och amerikanska tillverkare gjorde försök att bryta 
sig in på den svenska marknaden. De tillhandahöll generöst typritningar, som i 
några fall också togs till utgångspunkt och anpassades efter lokala förhållanden. 
Men det utländska inflytandet över kraftstationens formutveckling blev kortvarigt. 
De större och mer komplicerade anläggningarna, tillsammans med den snabba 
tekniska utvecklingen, krävde en nära samverkan mellan anläggningarnas alla 
projektorer och entreprenörer. Den byggherre som verkligen utvecklade ett sådant 
organisatoriskt tänkande och en kvalitetsmedvetenhet var svenska staten som nu 
klev in på kraftverksarenan. Det är om denna utveckling och det synbarliga resul
tatet av statliga Vattenfalls etablering som nästa kapitel handlar.
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de svenska 
nationalkraftverken

År 1906 fattade riksdagen beslut om att den svenska staten skulle 

anlägga ett elektriskt vattenkraftverk i Trollhättan. Därmed tog en 

ny och mäktig aktör steget in på kraftverksarenan. Beslutet inne

bar Startsignalen för byggandet av Sveriges då i särklass, under en 

kort period också Europas, största vattenkraftverk. Det kom att 

kallas Olideverket eller bara Olidan. För projekteringen och anlägg

andet av detta verk byggde staten upp en egen, omfattande kompe

tens. Olidan i Trollhättan blev det första i raden av svenska national- 

kraftverk, dvs. ett antal stora, statliga manifestationer inom kraft

området som genom sin väldighet, kostbarhet, tekniska och estet

iska fulländning skulle inspirera och gjuta kraft i svensk industri 

och svenskt samhällsliv.
Nationalkraftverken kom att bilda en front mot den utländska 

hegemonin inom kraftområdet trots att de inte var många. Fram 

till mitten av zo-talet hade ännu bara fyra verk tagits i bruk, de tre 

stora i Trollhättan, Porjus och Älvkarleby samt ett mindre i Motala.

När kraftverket i Tilla Edet stod klart 1926 som statens femte 

vattenkraftsanläggning markerade den en brytningstid. Det var en 

ny, helt annorlunda maskinteknik och en ny arkitektur där de stor

svenska ambitionerna hade tonats ner. Statens första utbyggnads- 

epok gick mot sitt slut.1



Tidiga förslag till svenska nationalkraftverk

statens engagemang i KRAFTVERKSBRANSCHEN har en omfattande förhis
toria som framför allt är knuten till Trollhättefallen, men även till Älvkarlebyfal- 
lens utnyttjande. För båda fallen fanns det tidiga, statliga utbyggnadsförslag. Två 
av dessa finns bevarade i form av stora samlingsmappar med detaljerade ritnings- 
förslag som tål att granskas närmare i detta sammanhang. De tillkom under 1890- 
talet i ljuset av de framtidsmöjligheter som öppnades genom den då nyligen intro
ducerade trefasöverföringen.

Det första av dessa förslag till ett svenskt nationalkraftverk förelåg 1893. Det 
utformades av chefen för södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, majoren Wil
helm Gagner, tillsammans med yrkesinspektören Gustaf Uhr. De båda fick i novem
ber 1890 i uppdrag av Kungl. Maj:t att utreda bästa läget för ett framtida statligt 
vattenkraftverk i Trollhättan. Deras förslag gick ut på att i första hand utnyttja 
vattentillgångarna i Gullöforsarna via en långaxelstation. Vattnet skulle fås att 
störta ner genom vertikala tuber till elva aggregat om tillsammans 10 000 hk och 
ledas ut via en utsprängd tunnel ända ner till nedre ändan av Stora Toppön. Det 
blev visserligen aldrig verklighet av planerna men här gavs flera indikationer på 
ambitionsnivå och inriktning. Utformningen av vattenvägar och turbinuppställ- 
ning hade hämtats från de senaste anläggningarna i amerikanska Niagara Falls och 
för det elektriska tänkte man sig nymodigheten trefas växelström. Ingenjören 
Jonas Wenström ombads rita både generatorer och transformatorer.2

till 1893 års förslag hörde en uppsättning färglagda ritningar, 
bl.a. sektioner och arkitektritade fasader över själva kraftstationen. På dessa rit
ningar framtonar en anläggning som inte har några som helst likheter med samti
da svenska vattenkraftverk, därtill är den alltför storslagen i konstruktion och 
form. Visserligen projekterades långaxelstationer och högspänningsöverföringar 
på flera håll i landet vid denna tid, men då i betydligt blygsammare format. Den 
debut inom trefas växelströmssammanhang som exempelvis parallellt ägde rum 
mellan Hellsjön och Grängesberg, utgick ifrån en anläggning som närmast tedde 
sig som en stuga jämfört med denna nära 60 m långa, slottsliknande kraftstation.

Ritningen visar en långsmal och uppenbarligen rikt dekorerad maskinhall där 
de vertikala aggregaten står uppradade efter varandra. I ett anslutande lägre sido- 
skepp finns de tillhörande transformatorerna i ordentligt avbalkade celler. Rädslan 
för transformatorbränder var stor och man försökte så långt som möjligt se till att 
avskilja transformatorerna från den övriga utrustningen. Ritningarna lämnar inga 
exakta angivelser beträffande högspänningsutföringarna från stationen, vilket i 
och för sig inte är så underligt med tanke på att tekniken att ta tillvara och över
föra stora kraftbelopp var ny och i det närmaste oprövad. Men för säkerhets skull 
har man ritat in ett magnifikt och centralt placerat utledningstorn, möjligt att ut
rusta med isolatorer och blanktråd för utgående distribution. Till den långa maskin
hallen har även adderats en särskild, uppvärmd byggnadskropp med trapphus
torn, sannolikt avsedd för kontor och en lägenhet för jourhavande maskinist en 
trappa upp.3

Wilhelm Gagner arbetade även sedan 1894 med att ta fram ett förslag till ett 
statskraftverk i Älvkarleby. När idéerna var klara att presenteras fyra år senare 
framgick det att anläggningen var tänkt att ligga vid nuvarande kanalintag ca 300 
m uppströms dagens station och att det åter igen handlade om en långaxelstation
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Fasad, sektion och plan till 1893 
års planerade nationalkraftverk på 
Gullön i Trollhättan. Kraftstationens 
yttre speglar på intet sätt den 
verksamhet som är tänkt att pågå 
därinne utan kan likaväl föreställa 
en slottsbyggnad, hovstallsbyggnad 
eller dylikt.

Originalritningar i Göteborgs landsarkiv 
(Trollhätte Kanal- och Vattenverk).
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Ett av de många kraftstationsförslagen för 
tillvaratagande av Trollhättefallens kraft. 
Det var utarbetat av den framstående 
elektroingenjören Ernst Danielsson år 1900. 
Fasadritningen med det imponerande 
höga utledningstornet är signerad av 
Danielssons konstruktör Gustaf Holmgren.

Kopia i Vattenfall Västsveriges pensionärsförenings 
arkiv, Trollhättan.
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Den pompösa huvudfasaden till Wilhelm Gagners förslag från 1898 till nationalkraftverk i Älvkarleby.
Orginialritning i Vattenfalls arkiv, Stockholm.

efter amerikanskt mönster. Kraften var tänkt att överföras till Stockholm, men vi
dare undersökningar pekade på att omkring hälften av kraftbeloppet med dåtida 
teknik skulle gå förlorat efter den drygt femton mil långa linjen.

Det planerade kraftuttaget i Älvkarlebystationen var zo ooo hk, dvs. dubbelt 
så mycket som i det fem år äldre Trollhätteförslaget. Aggregaten var storleksmässigt 
desamma, men nu förlagda i dubbla rader; sammanlagt hela zz aggregat (varav 
två i reserv). De avbalkade transformatorbåsen fanns med även i detta förslag (fast 
nu i två våningar) liksom tornen och den pompösa exteriöra framtoningen. Stilen 
är dock annorlunda, mer medeltidslik, ännu mer symmetrisk med ett accentuerat 
centraltorn i fyra våningar och krenelerade borgliknande tornavslutningar.4

Vem som var arkitekt för de båda förslagen till nationalkraftverk redovisas 
inte. Men i projekt av denna dignitet var det naturligt att kunna leverera presen-
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tationsskisser avsedda att tjusa och undanröja eventuella tveksamheter inför de 
förväntade framtidsmöjligheterna. När mäktiga New York-intressenter 1890-1895 
realiserade usa:s och världens första storkraftverk vid det mytomspunna Niagara 
Falls använde man sig av den framstående arkitektbyrån McKim, Mead & White 
för den yttre formgivningen. Direktiven var att skapa en anläggning som var artis
tic in grandeur, dignified, impressive, enduring and monumental. Temat i den ame
rikanska kraftstationen med tunga rundbågeformer i grovhuggen natursten kom 
sannolikt till för att symbolisera de mäktiga krafter man tog i bruk. Något sådant 
tankegods finner vi inte alls i de svenska projekten som snarare ger associationer 
till kontinentala mer eleganta förebilder i tegel och puts.5

Om någon av dessa anläggningar hade realiserats skulle svenskt kraftverks
byggande med ens ha tagit ett rejält kliv framåt; såväl Trollhättan- som Älvkarle- 
byverket hade i både form och utrustning kunnat tävla med vilket annat samtida 
storkraftverk som helst ute i Europa eller på andra sidan Atlanten. Nu dröjde det 
ännu några år innan planerna på ett statligt storkraftverk kunde realiseras. Under 
tiden fortsatte emellertid utredandet oförtrutet, särskilt när det gällde exploate
ringen av Trollhättefallen. Ytterligare ett tjugotal förslag och motförslag lades 
fram. Flertalet var utarbetade av J.G. Richert för olika intressenter.6

Staten bygger upp en egen 
kraftverkskompetens

det första svenska NATiONALKRAFTVERKET lät vänta på sig. Men den 9 maj 
1906 slogs det fast att kronan själv skulle gå in som företagare i kraftverksbran- 
schen, anlägga kraftverk i Trollhättan och distribuera elström till industrier och 
enskilda i Västsverige. Det har kallats en bemärkelsedag i Sveriges vattenkrafts
historia. Samtidigt beviljades ett anslagsbelopp för påbörjandet av Trollhättefal
lens omdaning och anläggandet av Olideverket, ett jätteprojekt med mycket stort 
uppmärksamhets värde.

Organisationen för det blivande kraftverksbygget var redan under uppbyggnad 
inom Kungl. Trollhätte Kanal- och Vattenverk. Från starten 1 juli 1905 fram till 
1910 var detta embryo till Kungl. Vattenfallsstyrelsen (numera Vattenfall) helt 
inriktat på en enda sak, frågan om tillvaratagandet av vattenkraften i Trollhättan. 
Verkets direktör, majoren i Väg- och Vattenbyggnadskåren Vilhelm Flansen 
(1862-1929), hade för ändamålet låtit inrätta ett särskilt utrednings- och projek
teringskontor. Ärendet brådskade och dessutom delade Hansen själv sin tid mel
lan kraftstationsutredningen och den löpande driften av kanalverket.7

Ledningen för kontoret, med titeln e. arbetschef, anförtroddes Hansens kolle
ga och vän, löjtnanten vid Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren, Gösta Malm 
(1873-1965). Malm kom närmast från en tjänst som platschef vid Stockholms 
stads nya vattenverk i Norsborg, ett par mil utanför staden; även detta var ett ar
bete planerat av Hansen, då förste ingenjör vid Stockholms stads vattenlednings
verk. Malms mångsidiga erfarenheter från Norsborgstiden skulle visa sig mycket 
användbara. Han hade där fått delta i ritandet och beräknandet av denna jättelika 
anläggning och sedan på plats lett hela byggnadsföretaget som tidvis engagerat 
omkring 800 man. De direkta vattenkraftserfarenheterna inskränkte sig emeller
tid till ett litet enkelt kraftverksbygge på 40 hk som användes för att förse Nors- 
borgsbygget med elektricitet.8
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Malm inledde sitt arbete i Trollhättan den i september 1905 och skriver om 
detta i sina memoarer:

Till min hjälp för utförande av de omfattande markundersökningama, pejling
arna och kalkylerna engagerades erforderliga krafter. Själv måste jag i första hand 
gå igenom de väldiga luntorna med projekt för utbyggnader i Trollhättan.9

Den hjälp han närmast fick till sitt förfogande var ingenjören Axel Ekwall 
(f. 1881) som även han var engagerad i Norsborgsbygget och senare blev legen
darisk byggnadschef inom Vattenfall.10

Till de viktigaste inslagen i förberedelsearbetet hörde själva kompetensupp
byggnaden. Visserligen hade staten knutit till sig ett antal kompetenta och driv- 
kraftiga ingenjörer, men ingen i staben hörde till kraftverksbranschens frontlinje. 
Malm fick därför i uppdrag att ge sig ut i fält, på studiebesök, först till de viktigaste 
svenska anläggningarna, därefter till de större vattenkraftverken i Sydtyskland och 
Schweiz. Innan det definitiva förslaget utarbetades reste Malm tillsammans med 
Hansen dessutom till Amerika för att studera de stora vattenkraftsbyggnaderna där 
och den elektriska kraftdistributionens inverkan på utvecklingen.11

Amerikaresan, som genomfördes under maj och juni 1906, var enligt Malm 
mycket givande. Flera prydliga och avancerade kraftverk och dammar besöktes 
och all tänkbar litteratur införskaffades. Särskilt Niagara Falls fastnade i minnet: 
Här fanns kraftverk av olika åldrar och storlekar fram till det allra modernaste, 
byggt med samma utformning som vi planerat för Trollhätteverket. Särskilt värde
fullt var det att ta del av driftserfarenheterna från olika typer och personalens detalj
kritik.12- Resan avrapporterades i vederbörlig ordning och ansågs så pass grund
läggande att den trycktes upp som volym nr z i verkets meddelandeserie.J3

väl hemma i Trollhättan var ledningen stärkt i sin tro på elkraftens 
betydelse och också förvissad om att det gick att få avsättning för all Trollhättekraft, 
vilket det funnits tvivel om i debatten. Under hösten 1906 forcerades ritningsar- 
betet och i december samma år avlämnades ett fullständigt förslag till regeringen.

För utformningen av den elektriska utrustningen krävdes specialkunskaper som 
man saknade vid Kanalverket. Denna del av förslaget uppgjordes därför av Elekt
riska Prövningsanstalten genom en av företagets delägare Torsten Holmgren (1874- 
1934). Holmgren korresponderade flitigt med Malm och poängterade redan i sep
tember 1905 vikten av att skapa ordentligt med utrymme i kraftstationen med tan
ke på de kraftbelopp och spänningar det handlade om. Han försåg även Hansen 
med en beskrivning av den nya Niagarastationen: Möjligen fins däri ett och annat 
af intresse.1* År 1907 anställdes Holmgren som chef för en särskilt inrättad elekt

risk avdelning i Trollhättan. Och precis som Malm och Hansen fick han ge sig ut 
på en utlandsresa för att studera de modernaste instrumenteringarne vid elektriska 
anläggningar m.mM

Trollhättebygget skapade en förnämlig plattform för både Hansen och Malm i 
deras fortsatta arbete inom kraftverksbranschen. Kraftverksprojektets väldiga upp
märksamhet parat med det utmärkta slutresultatet gjorde dem båda till något av 
nationens hjältar. Särskilt Hansen kunde som högste ansvarig sola sig i glansen 
och välvilligt låta sig intervjuas i facktidningar och skvallerpress. I kraft av pro
jektets nationella status uppträdde Hansen snart nog även som samhällsbyggare 
och landsfader i Trollhättan; parallellerna med l K A B -disponenten Hjalmar Lund- 
bohms ställning i Kiruna är stundtals slående. När han i november 1908 avreste 
från Trollhättan till huvudstaden för att tillträda en befattning som vattenfallsdi- 
rektör (från 1916 generaldirektör) för den nyinrättade Kungl. Vattenfallsstyrelsen 
var det under hurrarop från samhällets bemärkta män med damer.16

Även denna gång följde Gösta Malm i Hansens fotspår och drygt ett år senare 
blev han överingenjör och chef för den nya byggnadsbyrån. Och det var utifrån

I samband med kraftverksbygget 
omvandlades området runt intag 
(bild), kraftstation och ställverksbygg- 
nad i Trollhättan till ett parklandskap 
med nyanlagda vägar och genom
arbetade betongbroar. Byggnaderna 
till vänster tillhör NOHAB:s äldsta 
industrietablering.
Foto från ca 1913. Vattenfalls arkiv, Stockholm.

12.0 ESTETIK & INGENJÖRSKONST



denna post som Malm fick ta ett huvudsakligt ansvar för planläggandet och upp
byggandet av kommande storkraftverk. Närmast gällde det ett antal vattenfall 
som staten köpt in för att kunna elektrifiera järnvägsdriften, i första hand Porjus 
och Älvkarleby. Malm anlitades också av norska vattenkraftsintressenter som 
konsult i samband med utbyggnaden av Kykkelsrud, Vamma och Sohlbergsfossen 
i Glommen och Fykanåga i Nordland. Tillsammans med ingenjören Ole W. Lund 
i Oslo utarbetade han 1913 även det förmodligen första förslaget till ett norskt
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högtryckskraftverk med maskinsal och rörgata förlagt helt inne i fjället, nämligen 
Glomfjords kraftverk mellan Bodö och Mo i Rana. Förslaget förverkligades dock 
aldrig i detta utförande (se bild s. 137).z7

Men om staten skulle fortsätta med projekteringar och byggande i egen regi 
krävdes det fler medarbetare med bredare erfarenheter av just kraftverksfrågor. En 
sådan fann man i ingenjören Fredrik Jonson som i november 1908 handplockades 
till en tjänst som chef för den nyinrättade Vattentekniska byrån som närmast var 
att likna vid Vattenfalls projekteringsa vdelning. Jonsson (se s. 82) måste vid den
na tid betraktas som en av Sveriges absolut skickligaste kraftverksprojektörer med 
en insikt och erfarenhet som bara hade sin motsvarighet hos J.G. Richert. Det blev 
också Fredrik Jonsson, med kunskaper från ett flertal viktiga svenska kraftverks
byggen och stor kännedom om amerikanska förhållanden, som fick ta sig an de 
svåra tekniska utmaningarna i det viktiga pionjärprojektet uppe i Porjus. Om detta 
skriver hans närmaste chef Gösta Malm i sina memoarer att förslaget var en full
träff. Någon förebild hade han ej följt, utan det var hans egen skapelse, om också 
lösningen har vissa gemensamma drag med Mockfjärds under utförande varande 
anläggning,l8

Fredrik Jonson blev under de närmaste åren något av Vattenfallsstyrelsens grå 
eminens och svarade för det stora och viktiga utredningsarbetet inom verket men 
syntes i övrigt inte mycket utåt. Det föll också på Jonsons lott att resa runt i landet 
och betygsätta Sveriges vattenfall från utbyggnadssynpunkt. Betygen, som sattes 
efter beräknad kostnad per hästkraft, låg sedan till grund för kommande statliga 
utbyggnader.

att man från statsmakternas sida skulle anlita arkitekthjälp vid 
kraftverksbygget måste ha setts som en självklarhet eftersom uppgiften var presti
gefylld och steget in i kraftverksbranschen dessutom hade tagits först efter långa 
och svåra prövningar. Den förste som knöts till verksamheten var arkitekten vid 
Kungliga Öfverintendentsämbetet Erik Semmy Josephson (1864-1929). Joseph
son anlitades först för att bland annat rita fasader till ett av kanalbolagets perso
nalboställen, en enligt egen utsago inte vidare trevlig beställning. Desto mer för
tjust blev han över uppdraget att få lämna preliminära skisser till skyskrapan, som 
han kallade den tilltänkta kraftstationen i Trollhättan (som från början var tänkt 
att inkludera en fyra våningar hög ställverksdel). I förbifarten antydde han också 
de ekononomiska fördelarna med projektet: Betalar du efter taxa så kan jag köpa 
mej ett litet stenhus. Det var i början av oktober 1906 som Hansen hade skaffat sig 
styrelsens godkännande för engagemanget av Josephson. Men möjligheten hölls 
öppen inför anordnandet av en arkitekttävling för den delikata uppgiften. Josephson 
hoppades därför att hans skisser skulle betaga Hansen lusten för täflan. I december 
samma år låg de färdiga.2-0

Att valet föll på Josephson torde vara ett resultat av flera samverkande faktorer, 
både generella och en av mer specifik betydelse. Han var sedan 1888 anställd vid 
Överintendentsämbetet som arkitekt utom stat och sedan 1890 engagerad av Forti
fikationsdepartementet för att rita militäranläggningar. Att rita kaserner och olika 
typer av militära service- och administrationsbyggnader till den totalt omorgani
serade svenska försvarsmakten var kring sekelskiftet och ett par årtionden in på 
1900-talet landets största samlade byggnadsuppgift. Det här var Josephsons huvud
sakliga arkitektmission, och också något som sysselsatte honom ända fram till 
hans död. Därifrån var steget inte långt till att ta sig an en ny statlig byggnads
uppgift av fortifikatorisk karaktär, för det var så kraftverksbyggandet i hög grad 
uppfattades vid denna tid. Redan denna bakgrund var skäl nog för honom att upp
träda som kraftverksarkitekt. Att Josephson som så många andra kraftverksritande
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arkitekter hade en svaghet för ingenjörskonsten gjorde förstås inte saken sämre.21
Men den främsta orsaken till att det blev just Erik Josephson som fick biträda 

Hansen och Malm i utformningen av de svenska nationalkraftverken var nog den 
gemensamma Norsborgstiden. Josephson hade nämligen fungerat som arkitekt
konsult åt Stockholm stads vattenverk och ritat en prydlig samling bostadshus och 
verksbyggnader i Norsborg, inklusive pumpstationen och själva intagsbyggnaden 
vid Bornsjön. Även om byggnadsuppgifterna onekligen hade sina likheter får vi 
utgå ifrån att det var själva personkemin och förvissningen om det okloka i att 
ändra på ett vinnande lag som var avgörande för Hansen när han kopplade in 
Josephson på Trollhättearbetena.22

Vid fortifikationen var arkitekten Josephson fast anställd på en halvtidstjänst. 
För Vattenfall och dess föregångare Kungliga Trollhätte Kanal- och Vattenverk 
arbetade han som konsulterande arkitekt. De tidigaste uppdragen var troligen allt
för få och spridda över tiden för att bära en särskild tjänst som kraftverksarkitekt. 
En sådan fick man först 1940 (se vidare s. 2.3 2.).23

Det första nationalkraftverket 
i Trollhättan tar form
när sveriges dittills i särklass största kraftverksprojekt skulle föras i hamn 
krävdes en storslagen arkitektur av nationell karaktär, en ansats utöver det vanli
ga. Erik Josephsons erfarenheter av fortifikationens stora och pompösa, men ock
så praktiskt inriktade uppdrag kom därför väl till pass. Han fick beställningen i 
mitten av oktober 1906. Projektledarna Hansen och Malm hade nyss avslutat sin 
studieresa till Amerika. De var fyllda av intryck av allt de hade sett i byggnadsväg. 
Stora fönster i fram- och gafvelväggarna skulle det vara liksom en lanternin för 
belysning och ventilation på taket. För stommen rekommenderade de scyscrapers- 
systemet, dvs. en stålskelettkonstruktion. Men de lämnade också en öppning om 
det av arkitektoniska skäl var att föredra en traditionell, murad hallkonstruktion 
med kontreforter.M

Det var bråttom. Hela förslaget måste vara inlämnat till riksdagen inom fyra 
till sex veckor. Josephsons första åtgärd blev att beställa ett foto av platsen för att 
komma i stämning, som han uttryckte det. Ganska snart tyckte han sig ha funnit 
det rätta greppet och i ett brev till Broder Hansen framgick att det var traditionens 
väg han tänkte beträda:25

Det gamla Romas aqueducter hägra för mig med sina mäktiga hvalf. Skulle inte 
man kunna göra således en Romersk arkitektur af t.ex. röd granit, gärna ”ruff” 
men mustig med conterforter på framsidan. Fönstren som skulle bli cirkus 7 meter 
breda i dagen af järn med de ”band” som önskas i indelningen af balkar. Hvar står 
tornet och huru bredt är det (äfven instrumentbalkongenf). Vill du ha en målad 
ritn. Fins ej ett foto af sj elf v a bakelsegrunden.

Efter ett besök på platsen i början av november hade det klarnat betydligt. Han 
började känna sig mogen att dra upp ritningarna, men behövde plan och indelning 
av intagshuset uppe på berget eftersom han ville visa det bakom det stora huset. 
Vid denna tidpunkt tyckte Josephson att det romerska mer hade gått över till att 
likna det kraftfulla, lutande murverket i Jerusalems värn.26

Några dagar senare, efter samtal med Holmgren på Elektriska Pröfnings- 
anstalten som stod för det elektriska programmet, avsändes ritningarna till Hansen. 
Efter mycket slit med framför allt kompositionen av fönster och ovanliggande hål
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Arkitekten Erik Josephsons första skiss utkast till nationalkraftverk i Trollhättan, enligt honom själv 
inspirerat av akvedukterna i Rom. Ingår i brev från Josephson till Hansen 20.10.1906.

Trollhätte Kanal- och Vattenverks handlingar (TKV), Landsarkivet, Göteborg.

I24 ESTETIK & INGENJÖRSKONST



för utgående ledningar i ställverksdelen kände Josephson sig nöjd med arbetet. I 
ett brev till Hansen den 5 december gav han några antydningar om hur han tänkte 
sig det hela. Maskinhallsdelen murad av råhuggen granit med sockel, listverk och 
ornament fnhuggna. Till den anslutande fyra våningar höga ställverksdelen pik- 
hackad granit för att få den att skilja sig i färgen. Det bakomliggande intagshuset 
i något mindre block och med uppdragen bröstmur för att den inte skulle te sig 
oproportionerligt låg. Därtill riksvapnet och årtalen uthuggna i graniten. Men 
Josephson menade också att ett sådant storartadt företag borde kostas på en 
utsmyckning. Som förslag ritade han in en allegorisk framställning föreställande 
Naturkraften bunden af vetenskapen och industrien,z7

Josephsons fasadritning, som i den inre kretsen gick under beteckningen riks- 
dagsritningen, ingick i det förslag som Hansen i början av 1907 presenterade för 
regeringen. Väl medveten om arkitektritningens betydelse för att sälja in projektet 
försökte Josephson få gehör för idén att låta göra ett effektfullt perspektiv i natt
stämning med ljus strålande ur alla fönster; helst som kolteckning av någon land
skapsmålare, t.ex. Karl Nordström. Men Hansen lät sig inte dras med i Josephsons 
iver. Han tyckte inte att det var värt att göra något perspektiv med tanke på de 
många fortsatta förändringar som skulle komma efter maskinleveransen. Däremot 
fick Josephson i detta sammanhang i uppdrag att rita staket, grindar och det bli
vande Vattenfalls första monogram.2-8

Riksdagsritningen blev början till en lång rad revideringar ända fram till dess 
att byggnadsarbetena inleddes sommaren 1908. Redan i december 1906 framkom 
det att Hansen och byggledaren Malm inte var helt nöjda med Josephsons ritningar.

----TSR-^rT^T^TIrTN ■ 171D -----

Erik Josephsons förslag (riksdagsritningen) till "statens kraftstation vid Trollhättan" daterat 4 dec. 
1906. Ovanför den rustika maskinhallen reser sig ett ställverkstorn i fyra våningar och ovanför det
ta är inritat det längre bort liggande intagshuset. Om Olidans kraftstation hade utförts med inte
grerade ställverksfunktioner enligt detta förslag skulle den ha blivit mindre karaktärsfull men natur
ligtvis betydligt resligare i formatet och antagit likheter med norrmännens svar på Olidan, Såheims 
kraftstation och ugnshus i Rjukan. Ritning i Vattenfalls arkiv, Stockholm.
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Arkitekten Erik Josephson fick huvudansvaret för den estetiska genomarbetningen av kraftverks- 
miljön i Trollhättan och ambitionsnivån var hög. Vissa gestaltningsuppgifter utfördes i samarbete 
med konstnärerna Carl Eldh och Olga Lanner. Bilden visar entrégrindar med smiden i form av 
sjöhästar. Foto i Vattenfalls arkiv, Stockholm.
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Den separerade ställverksbygg- 
naden i Trollhättan enligt arkitekten 
Erik Josephsons presentationsritning.
Original i Vattenfalls ritningsarkiv, Stockholm.

De neddragna terrass- och balustradlinjerna gav visserligen en tydlig redovisning av 
fasadpartierna men överbetonade samtidigt byggnadsensemblens väldighet. Lika
så kunde man få uppfattningen att hela maskinhallsmuren skulle göras lutande när 
det i realiteten bara var hörnens kontreforter som var tänkta att doceras för att ge 
intryck av att hela byggnaden liksom växte fast och ur berget.z9

Men det var ställverket som blev Josephsons speciella stötesten. Inte nog med 
redan gjorda omarbetningar utan framåt årsskiftet 1906-07 framkom det, efter 
kritik från sakkunniga elektriker, att transformatorerna av säkerhetsskäl måste 
särskiljas från övrig elektrisk utrustning. Resultatet blev att ställverksdelen fick 
sänkas en våning. Under vissa protester levererade Josephson en ny omkomponerad 
fasadritning. Det i sin tur födde tankar om att separera hela ställverksdelen från 
maskinhallen nere i Olidehålan och flytta denna högre upp till ett eget läge, en egen 
byggnad. Efter en längre tids utredande fastställdes detta i april 1908. Skälen var 
många men framför allt två: bättre utledning av linjerna och tidsvinst vid uppför
andet. Resultatet blev att Josephson fick arbeta vidare med två skilda byggnader. 
Visst blev det merarbete men det gav honom samtidigt möjlighet att renodla varje 
byggnads form och uttryck. Det går inte att komma ifrån att mycket av det han 
hittills hade åstadkommit var ett hastverk. Nu fick han betydligt längre tid på sig 
och resultatet blev också ett helt annat och mer fullödigt. 3°

FASAD MOT VÄSTER.

För ställverkets vidkommande arbetade Josephson vidare på grundformen från 
riksdagsritningen, dvs. en långsmal byggnadskropp med krenelerade torn i bägge 
ändar. Till det ena, större tornet förlädes huvudentré med trapphall, kontrollrum, 
driftkontor och andra centrala utrymmen medan det andra tornet blev en montage
hall i flera våningar. Den långa byggnadskroppen däremellan disponerades för hög- 
spänningsinstrumentering och avbåsade transformatorer. Större delen av byggnaden 
dekorerades med putsade, kvadratiska blinderingar som effektfullt kontrasterade 
mot tegelfasaderna. Ställverket började byggas 1908 men utökades vid flera till
fällen; bland annat försågs tornen omkring 1916 med flacka valmtak, sannolikt 
under påverkan av Älvkarlebystationens utformning.31

Betydligt intressantare som arkitektonisk idé och form var emellertid det som 
blev kvar av kraftstationen nere i Olidehålan.
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Olidans kraftstation - en sinnebild för 
svensk anläggningskonst
hansens mening var, som sagt, att låta Josephson utarbeta ett förslag till kraft
stationen och sedan, när byggnadens bestyckning och disposition definitivt skulle 
avgöras, utlysa en arkitekttävling om fasadutformningen. Nu blev det aldrig så. 
Josephsons skisser betager Hansen tillräckligt för att han skulle få fortsätta sitt 
arbete och ritningar till maskinhus och intag låg klara sommaren 1908. Då hade 
Kungliga Överintendentsämbetet granskat dem och förklarat sig icke hafva något 
emot fasadförslaget till kraftstationsbyggnaden. Sprängningsarbetena för maskin
huset hade också redan påbörjats. Under Malms ledning byggde man i egen regi.
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ARKITEKT:
ERIK J03EP50N

Erik Josephsons odaterade och
ofta publicerade perspektiv över 
Olidans kraftstation i Trollhättan 
med intagshus uppe på höjden 
och maskinhallen i fonden. I sin 
färdiga form framstår kraftstationen 
här mer som en anläggning än en 
byggnad. Framför och integrerat 
med kraftstationen har en kon
genialt utformad stenvalvsbro 
tillkommit. Perspektivet överens
stämmer med den fasadritning 
som färdigställdes sommaren 
1908 och som också bland annat 
användes för att illustrera Joseph
sons presentation av sitt verk i 
tidskriften Arkitektur 1911.
Vattenfalls ritningsarkiv, Stockholm.

I augusti tog betonggjutningen vid, i mitten av oktober murningen av fasadstenen 
och i maj 1909 var man under tak på första etappen. Josephsons direktiv vägde 
tungt under byggnadsarbetet. Han bestämde både färg och dekor på det glaserade 
teglet till maskinhallsväggarna. De blå ränderna på ljus, grön botten klarade inget 
svenskt tegelbruk med inhemsk gul lera. För att få fram de rätta färgerna tvingades 
man i stället anlita tyska tegeltillverkare som arbetade med vit lera.3*

flera svenska firmor tävlade om leveransen av den röda graniten. 
Det blev Hilleviken AB i Stockholm som tog hem entreprenaden i konkurrens med 
bland annat Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enka i Uddevalla. Över 1 000 ton 
huggen Vätögranit skickades under hösten 1908 med motorgaleaser till Trollhät
tan. Firman svarade även för bakmurningen i tegel och högg en del nubbsten på
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plats för bakfasaden. I december 1909 besiktigades granitarbetet av byggherren. 
Utlåtandet var entydigt. Det talades om omsorg och skicklighet. Endast en sten 
fick anmärkningar.33

Vad fortifikationsarkitekten Josephson med hjälp av ingenjörer och hantverk
are nu skapade i Trollhättan var ett modernt västsvenskt befästningsverk, en inre 
inloppsspärr till Göta älv och kanal. Fasaden är symmetrisk och rytmiskt kompo
nerad. Hela anläggningen är som utmejslad ur klipporna med ett imponerande, 
skarpskuret och oerhört uttrycksfullt detaljarbete. Ovanför den stora tunga ekporten 
har riksvapnet huggits in i graniten, som en markering av vikten och hierarkin på 
denna nya statliga byggnadsuppgift. Samma emblem prydde för övrigt fortifika
tionens kanslihus och kommendanthus runt om i Sverige.34

Barriärens falloslika granitskoningar gav ett synnerligen maskulint och kraft
fullt intryck. De dolde en med kraftstationen integrerad valvbro som Josephson såg 
som en naturlig förmedling mellan de stora murmassorna och terrängen i hvilken 
den utlöper. Att ge de många likformade utloppen karaktären av en ålderdomlig 
stenvalvsbro var ett elegant drag som gjorde denna moderna anläggning till en del 
av det svenska kulturlandskapet. Josephson hade varit med och ritat på en sådan 
brotyp vid åtminstone ett par tillfällen tidigare, t.ex. Djurgårdsbron från 1896-97. 
Säkerligen kände han också till den stora och berömda romerska stenvalvsbron 
Puente Romano i spanska Salamanca vilken precis som Olideverket är försedd 
med kraftfulla naturstenskontreforter vid varje valvanfang.35

Det bestående intrycket är ändå de fortifikatoriska dragen. Konceptet hade suc
cessivt renodlats genom skissarbetet, från de tidigaste förslagens mer kasernlik- 
nande former till den slutliga slagkraftiga och befästningsliknande anläggningen 
med antydan till hörntorn och tinnar. Under arbetets gång hade så gott som all 
karaktär av hus arbetats bort och ersatts av ett renodlat uttryck av just en anlägg
ning. Till skillnad från 1890-talets förslag möter vi här ett av de första försöken 
att skapa en genuin kraftverksarkitektur, en arkitektur som inte bara härbärgerar 
ett anonymt innehåll utan som också i former, material och dekor tolkar detta 
innehåll. Korrespondensen mellan form och innehåll består i hög grad av den efter
strävade och uttalade symboliken av vattenkraftverket som en anläggning och inte 
en byggnad.

Anläggningskonsten blev under det sena 1800-talet, i takt med att den kompli
cerades och ”märkvärdiserades ”, alltmer en angelägenhet för arkitekter. Den estetiska 
utformningen av exempelvis broar, vattentorn, vattenverk och kraftverk lämnades 
successivt över av väg- och vattenbyggarna till mer eller mindre specialiserade 
arkitektkonsulter. Josephson blev en av de första, skickligaste och mest anlitade 
svenska arkitekter i detta sammanhang och det är just inom kategorin anlägg
ningar som vi ska söka förebilderna till Olidan.

Särskilt vattenverken med deras spärrdammar och intagsbyggnader finns det 
flera skäl att uppehålla sig kring. För samma upprepade mönster av stödpelare, 
omväxlande med välvda murverk, som vi finner i Olideverket var ett gångbart 
motiv för dammanläggningar och vattenverk nere på kontinenten vid denna tid. 
Ett berömt sådant exempel är Vyrnwydammen, byggd under 1880-talet för att för
sörja Liverpool med färskvatten och länge Europas största damm. Josephson var 
för övrigt väl förtrogen med denna byggnadsuppgift. Innan kraftverksritandet 
påbörjades hade han fullbordat åtminstone två vattenverksuppdrag, i Borås (1898- 
1900) respektive Norsborg i Stockholm (1900-1904). De är båda arkitektoniskt 
besläktade, med Boråsanläggningen som den mest fortifikatoriska till sin karaktär.

Olideverket under byggnad.
Nedströmsfasaden. Fasadstenarna 
i råhuggen Vätögranit är inpassade 

med en imponerande precision.

Foto troligen från 1909. 
Vattenfalls arkiv, Stockholm.
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Vyrnwydammen från 1880- 
talet försörjde Liverpool med 
färskvatten och var länge 
Europas största damm.
Foto ur P. Ziegler 1900 (s. 79).

Här finns torn som sammanbinds med långa mur
verk, krönta av värn och genombrutna av höga, 
smala öppningar av skottgluggskaraktär precis 
som i Olidan.36

Josephson har format de turbinavskiljande mur
pelarna som uppåt avsmalnande s.k. pyloner. Det 
hela ger murverket en spänst och en känsla av 
stabilitet som tilltalar ögat. Som konsthistoriker 
frestas man att söka förebilderna till pylonerna 
i de egyptiska klipptemplen (t.ex. tempelgården 
i Saqqara) eller murverken kring de kungliga pa
latsen i Babylon, som vid denna tid under upp
märksammade former grävdes ut av tyska arkeo
loger. Men pylonen som byggnadsmotiv finns på 
betydligt närmare håll, i elkraftssammanhang i 
form av ledningsmaster för elektrisk kraftöver
föring och framför allt inom 1800-talets brobygg
nadskonst. Brittaniabron i Wales, byggd 1846-50 
efter ritningar av Robert Stephenson, ståtar till 
exempel med några av brohistoriens mäktigaste

SK IBS TiLL VATTE/I VERK 
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Vattenverket i Borås projekterades av J.G. Richert och 
anlades 1898-1900. För arkitektritningarna till den kraftfulla 
borgliknande anläggningen i Vasarenässans svarade Erik 
Josephson. Den kvadratiska grundplanen består av en kre- 
nelerad mur med hörntorn, allt i råhuggen granit. Muren är 
för övrigt försedd med samma högsträckta, gluggliknande 
fönster (här dock blindfönster) som Olidans kraftstation. 
Vattenverket kom i verkligheten att spegelvändas i förhåll
ande till planen. Ritning i Stadsbyggnadskontorets arkiv, Borås.

En paradbild över Olidan
tagen efter 1921 då kraft
stationen (maskinhuset) 
utökades med fem fönsteraxlar 
och lika många aggregat. 
Lanterninerna på taket togs 
bort av säkerhetsskäl i sam
band med andra världskrigets 
utbrott. De stackatoaktigt 
upprepade och kraftfulla mur- 
pylonerna ger den stora 
vattenkraftanläggningen ett 
fortifikatoriskt drag.
I bakgrunden intagshuset.
Foto: Vattenfalls arkiv, Stockholm.
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Utsikten från maskinhallens besöksbalkong i Olidan är anslående. På rad står tretton paraderande maskinaggregat, representerande toppen av det tidiga 
19OO-talets svenska ingenjörskonst. Foto författaren i9S9.

pyloner. I båda fallen handlar det dock mer om 
teknik än estetik. Pylonformen är nämligen i första 
hand en konstruktiv optimering, beräknad för 
att minimera pelarnas eller tornens murmassa.37

På kraftverkssidan vet vi att det finns en 
mycket klar förebild och inspirationskälla till 
Trollhätteverket. Strax innan Olidan började byg
gas hade kanadensarna, genom Ontario Power 
Company, fullbordat ett tekniskt mycket snar
likt kraftverk i Niagara Falls. Även här är kraft

verket förlagt på en klipp-platå vid foten av fallet, 
tilloppsvattnet störtar ner genom ett antal tuber 
och den elektriska utrustningen inryms i ett sepa
rat ställverk på en platå högt ovanför kraftstatio
nen. Anläggningen besöktes av Hansen och Malm 
på deras usA-resa 1906 och beskrevs mycket in
gående i den efterföljande reserapporten. Kraft
stationen är trots en något annorlunda stil sam
ma andas barn och bildar i form, material och 
färg en del av det berg den är byggd mot. 38
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En storsvensk kraftmanifestation i norr

UNDER DEN NATIONELLA ERANS HÖJDPUNKT 

på 1910-talet påbörjades och avslutades ett an
tal satsningar utan motstycke inom kraftområ
det. De gjordes för att säkra nationens vatten
kraftstillgångar i samtliga landsändar och förutom 
Trollhättebygget i söder så inleddes arbetena vid 
de närbelägna Vargön och Lilla Edet. I norr påbör
jades två verkliga storkraftverk, först i Porjus och 
något senare i det närbelägna Harsprånget. I öster 
byggdes Älvkarlebyfallen ut och mitt inne i lan
det lades grunden till Motala kraftverk. Idéerna 
flödade och många alternativ prövades innan man

skred till verket. Arkitekten Erik Josephson fanns 
med hela tiden som högste ansvarig för det estet
iska programmet.

Vårt andra nationalkraftverk lät inte vänta på 
sig lika länge som det första. Redan innan Olidan 
var klar att tas i bruk ställdes man nämligen in
för ett nytt avgörande, denna gång uppe i norr. 
Järnvägsstyrelsen hade under flera år utrett möj
ligheterna att ersätta de stenkolsdrivna ångloko- 
motiven på de svenska statsbanorna med elekt
risk drift. Ett par olika sträckor diskuterades för 
provdrift, däribland den 129 km långa linjen mel-
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En viktig inspirationskälla för Olidans kraftstation var Ontario Power Companys anläggning i 
Niagara Falls från 1905. Nedströmsfasad och interiörbild från 1990. Foton författaren 1990.

lan Kiruna och Riksgränsen med dess tunga malmtransporter för vidarebefordran 
till exporthamnen i Narvik. Detta alternativ aktualiserades i samband med att 
svenska staten i maj 1907 engagerade sig som hälftenägare i lkab. Ett år senare 
tyckte man sig, genom sin projektor vbb, ha funnit den rätta platsen för det nöd
vändiga kraftverksbygget, nära både järnvägen och Kiruna. Det var Vakkokoski 
i Torne älv, ca två mil norr om Kiruna med regleringsdammen förlagd till Tarra- 
koski vid Torne Träsks utlopp. Fallet ansågs lagom stort och lätt att bygga ut, eller 
montera, som var tidens begrepp.39

Samtidigt hade den nybildade Vattenfallsstyrelsen fått regeringens uppdrag att 
utreda möjligheten att för industriellt behov utnyttja något eller några av statens 
vattenfall i Torne, Kalix eller Lule älv. Utredningsarbetet leddes av Fredrik Jonson 
och det fall man fastnade för var Porjus i Stora Lule älv, en älvsträcka med betyd
ligt större utvecklingspotential än Järnvägsstyrelsens alternativ. Frågan om staten 
skulle satsa på ett kraftverksbygge i Vakkokoski eller Porjus utvecklades inte bara 
till en strid mellan två statliga verk utan också mellan ett traditionellare och kort
siktigt billigare koncept, Vakkokoski, och ett tekniskt våghalsigt och mer kostnads
krävande framtidsprojekt, Porjus. Hansen drev Porjusalternativet hårt. Han såg det 
som nyckeln till Lule älv och använde sig av flera nationella argument i debatten. 
Porjusalternativet berörde t.ex. inte som Vakkokoski en finsk gränsälv. Det borde 
dessutom ge en kraftigare injektion åt det norrländska näringslivet än Vakkokoski- 
alternativet, som mer var ägnat att stärka vårt beroende av malmutförseln över 
norska Narvik.4°

Sedan Vattenfallsstyrelsen hade börjat växa in i sin roll blev det naturliga att 
den fortsatta handläggningen av ärendet överlämnades dit. Den 23 april 1909 fick 
man i uppdrag av regeringen att i samråd med Järnvägsstyrelsen bearbeta Vakko- 
koskiförslaget för att få en mer likvärdig behandling av de båda alternativen. Bear
betningen framskred så långt att arkitektritningar kunde presenteras över den till
tänkta kraftstationen. De utfördes av den numera i kraftverkssammanhang väl
etablerade arkitekten Axel R. Bergman från Stockholm.
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Ritningarna är signerade den 27 oktober 1909. De är intressanta så till vida att 
de visar hur den tidigare så experimentelle Bergman inför en uppgift av detta slag 
kände tyngden på sina axlar och inordnade sig i en nationalromantisk tradition. 
Det här var en anläggning av helt andra dimensioner än vad Bergman tidigare 
ritat. Sju turbiner om vardera 5 400 hk skulle kopplas till fyra enfasgeneratorer för 
järnvägsdriften, två trefasgeneratorer för gruvdriften i Kiruna medan ett aggregat 
skulle stå i reserv. Dispositionen av anläggningen är ett tidigt exempel på vad som 
blev en ganska vanlig uppställning för europeiska storkraftverk under 1910-talet, 
nämligen en lång, hög maskinhall som via ett torn var kopplad till en ställverks
länga i vinkel. När ställverk och maskinhall skulle fogas samman var detta en både 
praktisk och elegant planlösning som skapade förutsättningar för en slottsliknande 
gestaltning. Så här byggdes både lågtrycksverk som Olten-Gösgen i Schweiz, Untra 
i Sverige och högtrycksverk som Glomfjord i Norge.41

Vakkokoski kraftstation i Bergmans tappning var en massiv och kraftfull tegel
arkitektur som byggde på symmetri och upprepning av enskilda fasadelement. 
Men den kom aldrig till utförande. I stället valde regering och riksdag att gå på 
Vattenfallsstyrelsens linje och satsa på Porjus som platsen för det nya national- 
kraftverket. Där påbörjades anläggningsarbetena 1910 med utgångspunkt från de 
principritningar som Fredrik Jonson tagit fram. Kraftverkskonceptet blev helt an
norlunda eftersom det är ett underjordiskt verk. Det som syns är själva ställverks- 
byggnaden som via ett lyftschakt står i kontakt med maskinsalen, 52 meter mitt 
under byggnaden.

Och det var just på den ovanjordiska ställverksbyggnaden som de estetiska 
ambitionerna lades ner. Men arkitekten Josephson verkar inte ha kopplats in för
rän under våren 1912, för ännu i mars detta år förelåg bara stereotypa ingen- 
jörsritningar till en byggnad ovan jord, utan accentueringar och nationella an
slag. Josephsons uppdrag blev helt annorlunda än tidigare i Trollhättan med för 
det första en enda byggnad i stället för tre; därtill betydligt voluminösare och mer

Fasadritning över statens tilltänkta 
kraftstation i Vakkokoski utförd av 
arkitekten Axel R. Bergman den 
27 oktober 1909.

Ritningskopia deponerad vid institutionen för 
konstvetenskap, Umeå universitet.

Glomfjord i Norge, från början 
ett svenskt projekt men 

1918-20 fullföljt som ett statligt 
norskt storkraftverk. Anläggning

en är disponerad på samma sätt 
som det planerade kraftverket i 

Vakkokoski med maskinhall (t.h.) 
och ställverk i vinkel samman

bundna av ett mäktigt torn.
Foto författaren 1995.
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symbolladdad med möjlighet till rikare rumsliga sammanhang, olika trapplopp 
och exteriöra artikuleringar. I juni 1912 var ritningarna klara till den mäktiga 
ställverksbyggnaden som skulle inrymma de elektriska transformatorerna, utrust
ningen för kraftöverföringen, verkstads-, förråds- och kontorslokaler. Inom samma 
byggnadsvolym härbärgeras även de fem tubintagen, för att minimera riskerna 
med frysning vintertid.4*

Arkitekten Erik Josephsons
fasadritning från juni 1912 över 
ställverksbyggnaden i Porjus. Fasad 
mot väster.
Original i Vattenfalls arkiv, Stockholm.

T.v. Ställverksbyggnaden har alltsedan den togs i bruk 1913 stått som en symbol för hela kraftexploateringen i Porjus. Och det är särskilt 
den här avbildade västfasaden som brukar visas upp på gamla fotografier. Foto författaren 1992. T.h. Slutarbetet med ställverkets dekorativa 
ventilationstorn och isättningen av fönstersnickerier. Eternittaket är nylagt. Bilden visar fasaden mot intaget. Frontespiserna till höger är till 
för att skydda Utgående ledningar. Foto i Vattenfalls arkiv, Stockholm.
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Rädslan för hur en så pass stor och utsatt 
byggnad skulle klara av det hårda vinterklimatet 
var påtaglig även i andra sammanhang. Joseph
son hade med stöd av ingenjörerna i Stockholm 
föreslagit att taket skulle täckas med ett tätt och 
förhållandevis flackt tvåkupigt, falsat tegel ovan
på underlagspapp. Men platschefen i Porjus, 
Axel Granholm, som tidigare hade lett järnvägs
bygget mellan Kiruna och Riksgränsen och väl 
kände förutsättningarna, drev igenom ett nästan 
dubbelt så dyrt eternittak. I ett brev till överingen- 
jörsassistent Fröman medgav han att eterniten 
visst icke ger samma vackra arkitektoniska resul
tat som teglet men /.../ till skillnad mot förhål
landena vid ett vanligt hus, t.ex. statens järnvä
gars boningshus m.fl. tegeltäckta är ju vinden å 
ställverkshuset rätt uppvärmd och kommer där
för rätt mycken snösmältning att försiggå under 
det täckande snölagret, åstadkommande isbild
ning pä taket och nödvändigheten af ishackning, 
särskildt på partierna ner emot taksprången.43

Mycken möda lades ner på ställverksbygg- 
nadens yttre murverk. Det murades med hand
slaget Helsingborgstegel i ett medeltidsinspirerat 
munkförband som skapade ett effektfullt zigzag- 
mönster. De infärgade fogarna ger murverket 
en muskulös karaktär som förstärks av de åter
kommande strävpelarna, avtäckta med koppar
plåt. De många spetsbågiga fönstren och port
arna är dessutom indragna i murverket i genom
arbetade, avtrappade nischer.

Ställverksbyggnaden i Porjus är idag ett av 
svensk kraftindustris mest kända monument. Den 
står som symbol för den pionjäranläggning som 
under några intensiva år tog form ute i öde
marken, men också för hela det samhälle som 
byggdes upp i anslutning härtill. När den om
skrivs brukar nästan alltid och utan närmare för
klaring byggnadens katedrala drag framhållas. 
Redan med tanke på dess väldighet, resliga form 
och den kontrast byggnaden utgör mot omgiv
ningens lilla skala är det en träffande bild. Dess
utom tillkommer detaljer som de höga, smala

Många vackra detaljer pryder entréer, trapphus och 
kontrollrum i ställverksbyggnaden i Porjus, särskilt konst- 
närinnan Olga Lanners glasinfattade smidesarmaturer. 
Här västentrén in till verkstads- och kontorsutrymmena 
och kontrollrummet med den magnifika svängda manö- 
verpulpeten i marmor. Foton författaren 1992.
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Samma resning och majestätiska 
gruppering av byggnadsvolymerna 
som i Porjus ställverksbyggnad 
finner vi i äldre svenska hytt
anläggningar. Bilderna visar torn
partiet på ställverksbyggnaden i 
Porjus och hytta med masugn i 
Bofors enligt ritning av bruksbygg- 
mästaren Leonard Qvist från 
1875.

Foto författaren 1992 respektive detalj ur 
originalritning i Qvist & Gjers samling, 
Tekniska museets arkiv, Stockholm.

spetsbågefönstren, de utanpåliggande kontreforterna, perspektivportalerna och de 
runda gavelfönstren som för tankarna till de gotiska katedralernas västportaler 
och rosettfönster. Liknelserna var säkerligen sökta av arkitekten, men några direkta 
religiösa anspelningar handlar det inte om. Den väldiga kronan på tornets topp 
pekar i stället på att det är de nationella och kommersiella motiven som har varit 
vägledande. Ställverksbyggnaden är den svenska kraftindustrins katedral. Det 
industriella draget understryks ytterligare genom släktskapet med en annan svensk 
paradnäring, järnhanteringens hyttor, masugnar och verk.
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Ytterligare statliga satsningar 
under 191 O-talet

PARALLELLT MED DE PÅGÅENDE ARBETENA i PorjuS tOgS ännu ett fallkomplex 
med stort symbolvärde i anspråk, nämligen Älvkarleby nära Dalälvens utlopp i 
havet. Dessa centralt belägna forsar hade inte bara en hög effektpotential utan var 
även ett omtalat turistmål långt utanför landets gränser. När arbetet inleddes 1911 
ställdes Josephson inför ett projekt som hade vissa likheter med Trollhättebygget 
med separat maskinhus och en högre belägen ställverksbyggnad. Skillnaden låg i 
maskinhusutförandet. De fem aggregaten radades visserligen upp bakom jättelika, 
välvda stålfönster av Trollhättanmodell, men maskinhuset murades inte i granit 
utan i stället användes, precis som vid ställverksbygget i Porjus, ett vackert skift
ande mörkbrunt, handslaget Helsingborgstegel. Dessutom kompletterades maskin
hallen med symmetriskt placerade sidotorn. Tornen hade som i Porjus en praktisk 

Erik Josephsons presentationsritning funktion som intag för kylluften till generatorerna och gav även här byggnaden
över maskinhuset i Älvkarleby. både värdighet och elegans. I synnerhet det västra tornet som förhöjdes med jalusi-
originairitning i vattenfalls arkiv, Stockholm. luckor fick en närmast tempelliknandc karaktär.44

MASKINHUSET.
FASAD MOT MORR.

rör» 3ot. MAortirtAOOFEOAT om
VARDFRA MORMALT M.tX.
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Tre bilder av Älvkarlebys vattenkraftverk. Överst nedströmsfasaden under uppmurning 
i januari 1914. Nedan maskinhuset 1992. Betongkonstruktionen bakom maskinhuset är en 
konsekvens av Älvkarleby II som stod klar 1992. T.h. Den informella huvudentrén vid Karl 
Xlll:s bro. Gubbarna poserar under Olga Lanners pampiga kronförsedda lyktor som tronar 
ovanpå den vackert genomarbetade nubbstensmuren.
Foton i Vattenfalls arkiv, Stockholm respektive författaren.
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Maskinhusets huvudentré ligger något diskret vid Karl xm:s bro. Digniteten 
uppnås i stället med hjälp av konstnärinnan Olga Lanners (1884-1961) omsorgs
fullt genomarbetade detalj utsmyckningar; i detta fallet en smidesgrind omgiven av 
två pampiga kronförsedda lyktor på grindstolparna. Ett besläktat arrangemang 
pryder också ställverkshusets huvudentré. De många, oftast glasinfattade, smides- 
arbeten som Lanner utformade och levererade till nationalkraftverken i Trollhättan, 
Porjus och Älvkarleby kompletterar Josephsons arkitektur på ett utsökt sätt. De 
raffinerade smidena utgör kongeniala accenter till de storvulna och grovhuggna 
byggnadsvolymerna. Beställningarna från Vattenfallsstyrelsen, tillsammans med 
de samtidigt pågående arbetena för Engelbrektskyrkan, gjorde det möjligt för 
konstnärinnan att under åren 1914-1918 driva den egna verkstadsateljén Smides
konst i Stockholm.45

Två arbeten i Älvkarleby troligen utförda av konstnärinnan Olga Lanner, T.v. en lekfullt utformad 
lykta inne i maskinhallen med vattenfallsmotiv, men fullt möjlig att även se som en stiliserad 
hjälmförsedd viking. Foto i vattenfalls arkiv, Stockholm. T.h. de eleganta och "kraftfulla" smideshandagen 
på entrédörrarna till Älvkarleby ställverkshus. Detta är handtag som verkligen ger syn för sägen.
Foto författaren 1992.

Modellen med att skilja ställverket från maskinhuset användes även fortsätt
ningsvis av Vattenfall. Några år senare fullbordades efter arkitekt Josephsons rit
ningar en liknande byggnadsensemble för Motala kraftverk. Anläggningen, som 
ligger ett par kilometer nedströms Motala ströms utlopp från Vättern, är mindre 
än Älvkarleby men är disponerad på samma sätt med en snarlik arkitektur. 
Maskinhuset saknar däremot torn vilket innebär att ventilationsluften får tas in 
genom en gallerförsedd taklanternin som löper längs hela nocken. En annan skill
nad är att fasadteglet slammats i en ljusgrå kulör.
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Maskinhus och ställverksbyggnad (t.v.) i Motala. Foto efter den första utbyggnadsetappen 1922. 
Maskinhuset förlängdes sedan det kompletterats med ett tredje aggregat 1931.
Foto i Vattenfalls arkiv, Motala.

Med Motala kraftstation som togs i drift 1921 avslutades Erik Josephsons 
engagemang i Vattenfall, där han hade varit verksam sedan 1906. Under denna 
period togs det också fram några ytterligare förslag till påtänkta nationalkraft- 
verk. Det rörde sig om tidiga utbyggnadsförslag av anläggningar som senare kom 
att få en helt annan yttre gestaltning. Det första är Vargön i Göta älv strax utan
för Trollhättan som byggdes ut först på 1930-talet, men där det redan 1909 fanns 
ett skisserat förslag till en kraftstation med reslig takprofil. Projektet lades dock 
tidigt ner på grund av de vikande konjunkturerna.46

I Harsprånget hann man längre med byggnadsarbetena innan man av samma 
orsaker fick lägga ner arbetet. Att Harsprångsarbetena som påbörjades 1920 var 
tänkta att leda fram till en underjordsanläggning liknande den i Porjus vet vi av 
beskrivningar och bevarade ritningar. Ingenjören John Plass (f. 1883) vid Vatten
fallsstyrelsens byggnadsbyrå gjorde till och med en enkel skiss över den planerade 
ställverksbyggnaden med torn och krona, precis som i Porjus. Men några färdiga 
byggnadsritningar signerade av Josephson hann knappast göras klara. Däremot 
målade konstnären Karl Hultström en pampig reklambild över den tänkta anlägg
ningen till Norrbottens läns stora jubileumsutställning i Luleå 1921. Det som här

Harsprångets kraftstation som
den presenterades av konstnären 

Karl Hultström till 1921 års 
jubileumsutställning i Luleå. Bladet 

är utfört i s.k. blåmåleri, ett lika 
stämningsfyllt som populärt fram

ställningssätt bland det tidiga 
1900-talets nationalromantiker. 

Original i Arkivkommitténs samlingar i Porjus.
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Arkitekten Erik Josephsons fasadritningar till första etappen av ett aldrig utfört förslag till kraft
station vid Lilla Edet i Göta älv. Ur Statens kraftverk vid Ulla Edet. Stockholm 1923 (s. 19).

tonar fram i suggestivt blåmåleri är ett mäktigt nationalkraftverk med fullt på
släppt frivatten genom dammen. Konceptet stämmer visserligen inte med den 
underjordsstation som började byggas några mil nedströms Porjus, men det är för
modligen bara ett konstnärligt grepp för att erhålla ett mer måleriskt motiv än vad 
en underjordsstation kunde erbjuda.47

Inte lika långt med anläggningsarbetena men väl med kraftstationsritningarna 
hann man i Lilla Edet i Göta älv innan projektet blåstes av. Ritningarna låg klara 
1917 och omfattade ett maskinhus utfört helt i betong med en separat ställverks- 
byggnad en bit därifrån. Fullt utbyggd var anläggningen tänkt att omfatta 13 
aggregat uppställda i en lång rad om sammanlagt 81 000 hk. Jämfört med Joseph
sons tidigare arbeten var förslaget till denna tornlösa betongstation betydligt stra
mare till sin karaktär med fönsterutformning och murbehandling i samklang med 
byggnadsmaterialet. De storsvenska ambitionerna hade tonats ner och kraftsta
tionen anslöt mer till tidens rationella fabriksarkitektur. Men den skulle aldrig 
komma att byggas i detta utförande. Den allmänna osäkerheten när det gällde 
energiavsättning gjorde att projektet fördröjdes i flera år. När kraftstationen i Lil
la Edet slutligen togs i drift 1926 var den visserligen utförd i betong, men med ett 
helt annat utseende och en betydligt enklare och rationellare framtoning; men mer 
om detta i nästa kapitel.

NationaIromantiska arkitekturklenoder

förutom ett stycke an läggnings kon st av den högre skolan måste Oli- 
dans kraftstation tveklöst betraktas som en av nationalromantikens klenoder. Som 
sprungen ur det svenska urberget ruvar den nere i Olidehålan, i symbios med natu
ren och omspunnen av trolsk naturmystik. Den kärvt kraftfulla anläggningen ska 
ses som en storsvensk manifestation, ett skolexempel på dådkraft och självbe
kräftelse av vad svensk ingenjörskonst förmådde åstadkomma. Inget fick sparas
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Till och med ledningstornen i 
Trollhättan försågs med kungakronan 
som symbol för det nya svenska 
50 000-voltsnätet. Bilden visar 
kanalkorsningstornen.
Foto i Vattenfalls arkiv, Stockholm.

på, varken krafter, pengar eller goda idéer när det gällde att förse en hel landsän
das industrier med stora mängder billig energi.

I format, material och uttryck är Olideverket något av Västsveriges svar på 
Stockholms slott; anläggningen är imposant, tung och lite dyster. Visserligen är 
den inte lika påkostad i detaljerna, tillkommen under samma våndor eller ritad av 
en lika hyllad arkitekt. Men den är minst lika ändamålsenlig, uttrycksfull i formen 
och anpassad till platsen. Hela anläggningen genomsyras för övrigt av rojalistiska 
övertoner och till och med de höga ledningstornen kröntes med kungakronor. I en 
tid som denna, då Sverige just hade mist Norge och ännu inte funnit ett verksamt 
medel mot den emigration som under ett halvt sekel sugit livskraften ur den sven
ska nationen, blev projektet något förmer än vad vi idag kanske tolkar som en 
vanlig statlig industrietablering. Det blev en viktig nationell uppgift och det är den
na som Josephson så skickligt och kongenialt tolkar i sin arkitektur.
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Det manligt kärva och robusta formspråk som 
här visas upp i röd, svensk granit borde uppen
barligen ha glatt en av den nationella stilens 
främste tillskyndare, arkitekten Carl Westman. 
Men inte en rad antyder egendomligt nog att 
Olidan på något sätt kan räknas in i raden av 
nationalromantiska monument. Orsaken till att 
den redan av sin samtid förbigicks med tystnad 
berodde säkert på det prosaiska ändamålet, lik
som det geografiska läget - men kan också ha 
haft andra förtecken. För redan det av Josephson 
utformade vattenverket i Borås var en visserligen 
liten men kraftfull borganläggning i Vasarenäs- 
sans, väl så nationell i formen som den svenska 
nationalromantikens portalverk: Östbergs läro
verk på Östermalm, Westmans rådhus eller Gruts 
Stockholms stadion. Likaså är de kasernbyggnader 
som samme arkitekt ritade för fortifikationen i 
Boden 1901 tidiga exempel på en renässans för 
den av nationalromantikerna omhuldade Tessin- 
arkitekturen. Nej, här kan det handla om en an
nan företeelse i det svenska sekelskiftessamhället 
- antisemitismen, som inte nödvändigtvis var per
sonligt riktad, utan mer ska ses som ett trist in
slag i sekelskiftesnationalismen.

Man kan fråga sig varför Josephson så ivrigt 
sökte sig till det nationella. Svaret är ganska givet 
om man ser till den miljö han verkade i. Erik 
Josephson tillhörde den judiska intelligentian med 
samtida, tongivande kulturhistoriker som Schiick, 
Warburg och Levertin i spetsen. Inom sitt eget 
fackområde förde han vidare en tradition som 
hade grundlagts av en äldre släkting och företrä
dare som fortifikationsarkitekt, Ernst Jacobsson 
(1839-1905). Denne hade varit en ivrig förkäm
pe för det svenska kulturarvet och en föregång
are när det gällde användandet av äkta fasad- 
material. Som ämbetsman vid Överintendents- 
ämbetet reste Jacobsson bland annat runt i lan
det för att övervaka restaureringen av de gamla 
vasaborgarna.48

FÅ ODLADE SOM DEN JUDISKA Sekel- 
skiftesintelligentian svärmeriet för svenskheten. 
Med dagens perspektiv kan de till och med fram
stå som mer svenska än svenskarna själva. De 
stora nationella ämnena var vid den här tiden ett 
användbart och i viss mån oexploaterat tema, 
men också en tacksam utgångspunkt för en mo
saisk trosbekännare att bli accepterad och eman- 
ciperad i det svenska samhället. Det var således i

Granitarbetet vid Olidans kraftstation är lika exakt och 
imponerande idag som när det kom på plats 1908-09. 
Även anblicken av de väldiga fönstren på nedströms- 
fasaden imponerar. Foton författaren 1991.

hög grad den judiska kultureliten som öppnade 
svenskarnas ögon för det egna, nationella kul
turarvet. Men detta var ett faktum som aldrig 
blev accepterat av samtiden utan förhånades öp
pet som en form av judisk kvasinationalism, åt
minstone bland litterära och publicistiska gigan
ter som Strindberg och Lidforss. Ingenting är löj
ligare och osmakligare än judesvenskhet skrev 
exempelvis Bengt Lidforss 1905.49

Även Erik Josephson har kommit att åtnjuta 
en viss njugghet i arkitekturhistoriens eftermälen. 
Hans verk har bedömts i termer av dålig smak och 
omdömen som klumpigt, en främling på platsen. 
Olidans kraftstation figurerar nästan inte alls i 
de konst- och arkitekturhistoriska översiktsver- 
ken och i sitt enda sammanhang karakteriseras 
den som en kontinental medeltidsborg med hot
fulla torn och tinnar. Till författarnas försvar 
måste det tilläggas att Olidan ingår i en anlägg- 
ningsvärld som inte har varit direkt tillgänglig 
för svenska arkitekturhistoriker. Studerar man 
denna tonar en delvis annan bild fram av i detta 
fallet den svenska nationalromantiken. 5°

Att räkna in Olidans kraftstation, liksom
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eventuellt andra nämnda verk av Josephson, bland sekelskiftesarkitekturens 
standardurval känns idag som både nödvändigt och välmotiverat, särskilt i per
spektivet av 1990-talets diskussioner om en gemensam europeisk identitet. Vad 
som ofta framhålls som ett betydelsefullt nordiskt bidrag till den europeiska kul
turen är den skaparkraft som springer ur vårt nära förhållande till naturen. Sekel- 
skiftesarkitekturen spelar här en viktig roll menar exempelvis den finske histori
kern Matti Klinge och påtalar att: från Skottland till S:t Petersburg sträckte sig en 
bred zon med granitarkitektur, som betonade beroendet av naturens arkaiska 
kr after.s1

Granitarkitekturen associeras idag i första hand med det finska sekelskiftets 
Helsingfors. Den främste propagandisten för de inhemska bergarternas använd
ning som byggnadsmaterial var emellertid svensk - statsgeologen och sedermera 
LKAB -disponenten Hjalmar Lundbohm. Få svenska arkitekter hörsammade Lund- 
bohms vädjanden bättre än Erik Josephson; i Borås vattenverk och i Olidans vatten
kraftverk. Klimax i kraftstationssammanhang nåddes med Olidan för med denna 
anläggning hade Josephson uttömt det förråd av maskulinitet och kärvhet som den 
svenska naturstenen kan bjuda på. Efter detta crescendo och denna orgie i råhuggna 
brottytor, soliditet och fallossymboler fick arkitekterna söka sig nya vägar. Så gjorde 
även Josephson själv vid de kommande anläggningarna i Porjus och Älvkarleby.

Slutsatser
den svenska statens inträde som kraftexploatör höjde med ens ribban i fråga 
om anläggningarnas skala och utförande. Redan i den första anläggningen i Troll
hättan angavs färdriktningen. Aggregaten var fem gånger större än någonsin tidi
gare i Sverige och allt var konstruerat och byggt av svenska företag. Kraftverks
bygget i Trollhättan blev, liksom exploateringen av Norrbottens malmtillgångar 
några år tidigare, en nationell ansamling inom det industriella området och konunga
riket Sveriges manifestation som modern industrination. Det staten exploaterade 
var några av de största, vackraste och mest lönande fallsträckor som landet hade 
att erbjuda. Med tanke på det nationella självhävdelsebehovet vid denna tid har 
det sina poänger att de naturtillgångar som nu exploaterades och de platser som 
koloniserades låg i Sveriges periferi. Där kom de att bilda mönstergilla utposter för 
centralmaktens ambitioner och skapa förutsättningar för en inre kolonisation.

I dessa nationella projekt samverkade ingenjörer, arkitekter och konstnärer i 
utformningen av något som närmast kan liknas vid enorma offentliga konstverk. 
Staten tog även på sig ansvaret som samhällsbyggare. I Trollhättan och i ännu 
högre grad Porjus initierade man stadsplaneläggning, nya bostadsområden och 
industritomter.

Staten projekterade och byggde redan från första stund i egen regi. Till den 
snabbt uppbyggda organisationen knöt man också en arkitekt, Erik Josephson. 
Det var han som från 1906 till början av 20-talet hade ansvaret för den arkitekton
iska gestaltningen av de svenska nationalkraftverken. Byggnaderna fick ett mäktigt 
nationellt anslag och var av helt andra dimensioner än tidigare privata och kom
munala verk. De utgör idag några av våra förnämsta byggda monument från det 
tidiga 1900-talet, alla kategorier. I viss mån kom de fortsättningsvis att fungera 
som rikslikare för branschen. Karakteristiskt är att ställverksfunktionerna skiljdes 
från maskinhusen. I under jordsanläggningen Porjus fick ställverksbyggnaden till 
och med fylla maskinhusets normala funktion som kraftanläggningens symbol.
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kraftstationens förebilder 
under tidigt 1900-tal

Med den separerade ställverksdelen var kraftstationen färdigut

vecklad som byggnadstyp, men långt ifrån som arkitektoniskt ge

staltningsobjekt. Den fortsatta utvecklingen präglas i hög grad av 

arkitekternas sökande efter ett passande formspråk för den nya bygg- 

nadsuppgiften. Två tydliga tendenser i det tidiga 1900-talets kraft

verksbyggande kan urskiljas, dels en strävan att med hjälp av bl.a. 

moderna material och konstruktioner åstadkomma prototyper till en 

specifik kraftstationsarkitektur, dels prövandet av ett antal tradi

tionella arkitektoniska typförebilder, företrädesvis äldre rep- 

resentationsarkitektur. Det är det senare och betydligt 

vanligare förfarandet som här ska avhandlas, med före

bilder som borgen och slottet, kyrkan, katedralen och 

basilikan samt templet. Typerna dominerade under olika tids

perioder och varierade delvis beroende på vilka maskinaggregat 

som användes. Ett särfall utgör landsbygdselektrifieringens själv- 

byggeri under 1910-talet, där den röda lilla stugan med utled- 

ningstorn på taket blev en karakteristisk välfärdssymbol.



Kraftverksborgen

den armerade betongen introducerades omkring 1900 inom svenskt hus
byggande. Därmed öppnades nya möjligheter att även på större byggnader åstad
komma stabila bjälklag och platta tak. För kraftverksprojektörerna blev det plat
ta taket en tacksam utgångspunkt för både nydanande och mer romantiska tolk
ningar. Det var också vid denna tid som befästningstemat etablerades som en van
lig förebild för kraftstationen. Sin kulmen nådde motivet under 1910-talet. I regel 
engagerades arkitekter för detaljutformningen och de borgliknande dragen varie
rade starkt från anläggning till anläggning. Konceptet inrymmer kombinationer av 
krenelerade murkrön, rundbågiga, tätspröjsade fönster, smala fönstergluggar s.k. 
skyttespringor, platta tak, råhuggen natursten eller massiva tegelmurar och borg- 
tornsliknande utlednings- eller ställverkstorn. Stora, kända kraftstationer som de 
tidigare behandlade Jonsered och Olidan tillhör denna kategori, Oskarström i 
Nissan från 1906 likaså, men också små, okända som exempelvis Malgöns kraft
station i Trollhättan, riven 1936.

Oskarströms kraftstation (Sulfite Mills) vid Nissan i södra Halland projekterades av VBB och byggdes av Skånska Cementgjuteriet. När 
den togs i drift 1906 för att ge kraft till den närliggande sulfitfabriken liknade den en massiv tegelborg med rundbågefönster och platt tak 
som kröntes av en kraftig, uppdragen skyttevärnsliknande balustrad. Foto i skanska:s fotoarkiv, Stockholm.
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Ovan. Malgöns kraftstation i Trollhättan från 1903, en orgie i natursten, ritad av göteborgsarkitekten Adrian C. Peterson. Foto i vattenfalls arkiv, Trollhättan.

Ti* rvtioX . 
£LLt*trruxtTv H i

Ett av många orealiserade fasadalternativ till ett samtida projekt 
framarbetat av Mats Hedlund vid VBB för Långåsens kraftstation 
i Norrköping. Borgkaraktären och likheten med anläggningen 
i Malgön är påtaglig. Förslag från 1901 i VBB:s arkiv, Stockholm.
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Malgöns kraftverk togs i drift 1903. Nya Trollhätte Kanalbolag, embryot till 
Vattenfall, behövde anläggningen till bl.a. belysning av kanalen. För projekte
ringen svarade ingenjören Mats Hedlund vid vbb och som arkitekt engagerades 
en av Göteborgs ledande män av facket, Adrian C. Peterson (1835-1912). Den 
senare hade tidigare bl.a. ritat ett flertal viktigare byggnader i Trollhättan, t.ex. det 
magnifika ångpannehuset för Nydqvist & Holms mekaniska verkstad. Kraftsta
tionen vid Malgön låg trångt och besvärligt till, och på de fotografier som finns 
bevarade är det nästan bara tornet som sticker upp bakom det höga murkrönet. 
Hela kraftstationen förefaller vara en orgie i natursten och ger ett solitt, slutet, när
mast hotfullt intryck. Mot väggarna i råhuggen nubbsten kontrasterade alla list
verk, omfattningar och arkitekturdetaljer i släthuggen sten. Fönstren var glugglika 
och entrén i tornet genomarbetad i en pregnant form. Borgens typiska signum, 
kreneleringarna, har i tornet getts formen av ett antal dekorativa stenbalustrar.1

En helt annan borgkaraktär fick Ebbes kraftstation i Huskvarnaån från samma 
år, 1903. Den är betydligt större, men så anlades den också för att försörja det 
energislukande Munksjö pappersbruk i Jönköping med elkraft. Ebbes kraftstation 
projekterades av vbb och arkitektkonsult var, precis som några år tidigare i Bratt- 
forsen, den mångsidige Stockholmsarkitekten Ernst Stenhammar. Till denna an
läggning, högt och naturskönt belägen med utsikt över Vättern, använde han ett 
genomarbetat stycke medeltidsromantik där både maskinhallens och det kombi
nerade ställverks- och utledningstornets sadeltak doldes av höga trappstegsgavlar. 
Tegelfasaden livades ytterligare upp av en serie vertikala, ljusputsade blinderingar. 
Det enda som bröt mot den ålderdomliga karaktären var gavlarnas jättelika 
maskinhallsfönster.2

Inte så långt från Ebbes kraftstation anlades några år senare en annan, kanske

Två tidiga romantiska Smålandsanläggningar som ger borgassociationer. T.v. Ebbes kraftstation, 
i drift 1903 och utformad av arkitekten Ernst Stenhammar. Bilden visar hur den tedde sig i all sin 
glansfulla medeltidsromantik innan den 1947 förändrades exteriört. Kraftstationen är idag bevarad 
som museum, toto i Jönköpings läns museums arkiv. T.h. Den sedan flera år nedlagda Bruksgårdens 
(Ädelfors) kraftstation togs i drift 1907. Även fasaderna ritades av projektören, ingenjör John Giers. 
(Se också ritningar s. 80). toto författaren 1991.
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inte lika stilren men väl så romantisk, Smålandsanläggning i tegel. Det var Bruks
gården (Ädelfors) i Emån utanför Vetlanda, uppbyggd enligt samma koncept som 
Ebbes med uppdragna gavelpartier och sidoordnat ställverkstorn i borgtornsutfö- 
rande.

Borgkonceptet kan vara lika gångbart utan torn. Det visar utformningen av 
Sydsvenska Kraftaktiebolagets tidigare behandlade fyra äldsta anläggningar i 
Lagan. De uppfördes i ett sammanhang med början i Majenfors och invigdes alla 
1910. Dessa stora och höga kraftstationer utgör några av de mäktigaste tegelbor
garna inom kraftverksvärlden och står idag fram som något ganska unikt inom 
svensk arkitektur. De är så pass anslående, med en sådan resning och samlad 
volymgestaltning, att man nästan vill ta till den donjonliknande katedralen i fran
ska Albi som referensobjekt. Men det är i Tyskland vi i första hand får söka inspi
rationskällorna, exempelvis bland tornborgarna längs floden Rhen och sekelskif
tets många kommunaltekniska anläggningar i de tyska storstäderna.

Till skillnad från de branta sadeltakens mer pittoreska framtoning gav onekligen 
de platta taken förutsättningar att förläna kraftstationerna en solidare borgkaraktär. 
För hur högt man än drar upp gavlarnas murkrön kan de inte annat än skyla ett 
uppstickande sadeltak. Inte ens om man som i Finspångs kraftstation förser både

Kraftstationen i Bassalt från 1910 
med det karakteristiska runda fönst
ret, en av fyra mäktiga och snarlika 
kraftverksborgar i tegel mitt inne i 
Halland. Dessa första Laganverk 
ritades av de Tysklandsutbildade 
arkitekterna Frans Fredriksson 
(Majenfors, Bassalt) och Hans 
Thyselius (Knäred Övre och Knäred 
Nedre). Foto författaren 1989.
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gavlar och långsidor med höga, ovanligt höga, trappstegsformade krön lyckas man 
trolla bort det traditionella sadeltaket. Laganverken däremot byggdes med svagt 
välvda tak på fackverkstakstolar i stål, vilka döljs av ett antal trappstegsgavlar men 
framför allt genom kraftstationernas osedvanliga höjd.

De platta, armerade betongtaken betraktades i byggfackkretsar som de mest 
fördelaktiga från ekonomisk synpunkt. Men särskilt vid stora spännvidder ter de 
sig rätt ensartade om man inte exempelvis förstärker vissa karaktärsdrag. Borg
motivet var tacksamt i dessa sammanhang.3

Flera stora kraftstationer med platta, armerade betongtak byggdes åren kring 
1910 i Sverige, de flesta med Skånska Cementgjuteriet som entreprenör. Det största 
taket av dem alla konstruerades till Bullerforsens kraftstation i Dalälven av ingen
jören Oskar Forsgren (f.1855), föreståndare vid Stora Kopparbergs Bergslags AB:s 
konstruktionsbyrå i Falun. Det 70 m långa och 14 m breda taket saknade dock 
dilatationsfogar, varför det fick ses över efter ett par år på grund av sprickbild
ningar. Grundkonceptet till Bullerforsens kraftstation är den långsmala maskin
hallen med paraderande stora, horisontalaxlade aggregat och en mittrisalit för den 
elektriska utrustningen. Under våren och sommaren 1906 var Oskar Forsgren 
sysselsatt med ett förslag till både disposition och exteriör utformning. Han valde 
en fasadlösning som var inspirerad av äldre bergslagskollegor med en rytmisk 
indelning av uppradade fönster i grunda nischer och en smal förhöjd mittrisalit. 
Taklösningen blev den för den rationelle ingenjören enklast tänkbara: en betong
skiva med tunn profil, lätt utkragad och med synliga taktassar.

Forsgrens förslag låg till grund för offerter från svenska, norska, tyska, schwei-

Två ej genomförda förslag av Faluingenjören Oskar Forsgren till exteriör utformning 
av Bullerforsens kraftstation i Dalälven. T.v. Fasadritning från juni 1906. T.h. Sektions-
ritning från april/juli 1 908. Renritat av Rune Kjelsson efter blåkopior i ST0RA:s centralarkiv i Falun.

ziska och amerikanska turbintillverkare. Från J.M. Voith i Heidenheim kom exem
pelvis en fullständig uppsättning byggnadsritningar anpassade till firmans maskiner. 
Men byggherren Stora Kopparbergs Bergslags AB kallade också in en grupp svenska 
experter, däribland Fredrik Jonson, för att granska förslaget. I kritiken hette det 
bl.a. "att det å Ing. Forsgrens ritning föreslagna utrymmet för instrumentering bör 
afsevärdt utvidgas”. Forsgren arbetade därefter om ritningarna och sommaren 1908 
fanns ett nytt förslag med hänsyn tagen till alla synpunkter. Det platta taket på den 
väsentligt utökade kraftstationen hade nu fått en lite kraftigare profilerad marker
ing (kornisch). Men inte heller detta förslag gillades helt utan några månader sena
re kopplades stadsarkitekten i Falun, Klas Boman (1866-1940) in för att slutföra 
arbetet.4

Det var nu som borgkaraktären mejslades fram. Den akademiutbildade Boman, 
som tidigare hjälpt Bergslaget med ritningar till bl.a. huvudkontor inne i Falun, såg
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Bullerforsens kraftstation
i Dalälven i två skepnader.
Ovan. Entrégaveln fotograferad 
strax efter färdigställandet 1910.
Foto i Kraftverksföreningens arkiv.

T.h. En nedströmsvy från andra 
sidan älven 1992.
Foto författaren.
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nu till att krenelera murkrönet och minska bredden på de många rundbågiga fönst
ren; två ingrepp som direkt gav Bullerforsen en historiserande, borglik karaktär. 
Överhuvudtaget arbetade han igenom fönstersättningen noggrant. Många, höga 
och tätt sittande fönster skulle sörja för att den väldiga maskinhallen fick tillräck
ligt med ljus medan de djupa fönsternischerna och friserna gav anläggningen en 
grovhuggen, ålderdomlig prägel.5

Det är således detaljer i form av takkrön, fönsterformer och murverkan som sätter 
karaktärsgränserna, som avgör om snarlika kraftstationer ska avläsas som en kraft- 
verksborg eller mer anta karaktären av en rationell kraftverksfabrik. Att steget inte 
är långt däremellan visar Forshults kraftstation i Klarälven som togs i drift 19 n 
efter arkitekten Sigge Cronstedts ritningar. Den liknade innan den byggdes om i mångt 
och mycket Bullerforsens kraftstation med en bred mittrisalit, rader med smala 
fönstergluggar och ett platt, armerat betongtak. Men den stora skillnaden låg i be
handlingen av takkrönet, som här genom en tunn, lite utkragad betongskiva och 
ett runtomlöpande stålrörsräcke gav helt andra signaler än Bullerforsens grova 
krenelering. Arkitekten hade medvetet genomfört en horisontell delning av fasa
den där det undre tegelpartiet representerade en ålderdomlig stil med drag av 
kraftverksborg. Ur detta gamla växte det nya och ändamålsenliga fram, åskådlig
gjort av ett övre vitputsat parti med drag av jugendrationalism.

Forshults kraftstation i Klarälven 
som den tedde sig efter arkitekten 
Sigge Cronstedts ritningar från juli 
1910. Raden med små dager
öppningar ovanför maskinhallens 
travers har getts oval form erinrande 
om barockens oxögafönster. 
Kraftstationen är numera starkt 
ombyggd.

Foto Arvid Kjerling från omkring 1920 
i Värm landsarkiv, Karlstad.
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År 1912 invigdes det mest magnifika, profana monumentet som byggts i Sverige 

efter inspiration av det medeltida befästningstemat. Det är Stockholms stadion, 
ritat av arkitekten Torben Grut och färdigt lagom till de olympiska spelens invig
ning i Stockholm. Stockholms stadion, en lätt omtolkning av Visby ringmur från 
1200-talet, är en av det tidiga 1900-talets bästa symboler för nationalromantikens 
tillbakablickande mot den inhemska, fornstora arkitekturen. Några år in på 19 io
talet byggdes också de sista kraftverksborgarna här i landet. Samtidigt blev de allt 
mer borglika; likadant var det i Norge och i viss mån nere på kontinenten. De bästa 
svenska exemplen är Klippan och Norn, båda från 1913. Till skillnad från de norska 
kraftverksborgarna Nedre Lerfoss (1910), Tinfos (1912) och Bøylefoss (1913) är 
de däremot små, både till format och effekt.6

De norska kraftverksborgarna från 1910-talet är väsentligt 
mycket större än de svenska från samma tid.
Ovan. Nedre Lerfoss utanför Trondheim, troligen fotografe
rad i samband med något svenskt studiebesök i början av 
seklet. T.v. Den betydligt mindre men besläktade Klippans 
kraftstation i Rönne å, som togs i drift 1913.
Foton i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

Kraftstationen i Klippan, som har förändrats något i samband med ett aggregat
byte på 30-talet, liknade en miniatyr av en tidigmedeltida borganläggning. Den var 
i och för sig byggd i tegel men var fyrlängad och i sträng symmetri med nedåt utställda 
hörnpelare som gav uttryck för soliditet och stabilitet. Norns kraftstation har en 
lite annorlunda, mer sentida borgkaraktär med sina nedtonade försvarsdrag och 
betoning på bostadsändamål. Här ger dock användningen av slaggtegel som bygg
nadsmaterial kraftstationen en ålderdomligare prägel, ett nostalgiskt tillbakablick
ande så typiskt i den svenska nationalromantiska arkitekturen under tidigt 1900-tal.7

Att borgen stod som en tidig förebild för kraftstationen berodde i hög grad på just 
tidpunkten för arkitekternas inträde på kraftverksscenen: ’Den nutida svenska 
arkitekturen är ingenting annat än förstorade gamla herrgårdar, medeltida slott 
och borgar’, beklagade sig exempelvis konstnären Isaac Grünewald 1913. Men det
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Norns kraftstation i Lustån, inte så långt ifrån Hedemora, är en kraftverksborg från 1913 i skimrande slaggtegel. Mer romantiskt 
tillbakablickande än så här blir aldrig den svenska kraftstationen. Foto författaren 1993.

fanns också mer konkreta bevekelsegrunder som lokaliseringen i anslutning till 
vatten, gedigenheten, stabiliteten i utförandet och ett visst mått av oåtkomlighet 
som eftersträvades i en anläggning av denna art.

Mycket av det som kan sägas gälla för borgen som förebild gällde också för 
slottet. Slottet och borgen är samma andas barn, med skillnaden att slottet repre
senterar en modernare historicism med mindre grad av försvarsändamål och mer 
av representation och lyx.8
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Slottet, villan och egnahemmet som förebild

KRAFTVERKS BORGEN BLEV ALLT MER INAKTUELL SOHI typförebild i takt med 
a tt det nyväckta intresset för det platta taket lade sig. Den tyske kraftverksaukto- 
riteten, Dr Adolf Ludin hävdade i det internationella standardverket Die Wasser
kräfte från 1913 att det under de senaste åren hade skett en anmärkningsvärd 
omsvängning från de amerikanska platta taken, till förmån för de ur estetisk syn
vinkel fördelaktigare höga sadeltaken. Detta gällde i högsta grad även för den 
svenska arkitekturen som vid den här tiden genomgick något av ett nationellt 
reningsbad. De platta taken och jugendrationalismen, praktiserad i kraftverks- 
sammanhang framför allt av en arkitekt som Axel R. Bergman, sågs i detta samman
hang som en osvensk företeelse, främmande för svenskt kulturarv.9

Som tillräckligt svenska betraktades däremot renässansslotten från Vasatiden 
och de karolinska barockslotten med branta, synliga takformer. Slottstemat tilläm
pades på flera håll i det tidiga 1900-talets mer framträdande offentliga arkitektur. 
Och med tanke på de kvaliteter som kännetecknar vår förnämsta slottsarkitektur 
i exempelvis Vadstena, med dess mäktiga vattenspeglingar, borde den vara en 
mycket använd förebild i kraftstationssammanhang. Men slottstemat är faktiskt 
inte alls lika vanligt som borgtemat i svenskt kraftverksbyggande. Däremot var det 
mycket gångbart nere i de tättbefolkade, kontinentala flodsystemen. Slottstemat 
krävde nämligen en viss storlek och ett visst läge i landskapet. Det passade därför 
utmärkt för de tidiga, europeiska flodkraftverken med många små aggregat upp
radade i långsträckta maskinhallar som med en eller flera längor parkerar mitt i de 
breda vattendragen; ungefär så som vi tidigare mött de äldsta förslagen till svenska 
nationalkraftverk.

det är av denna anledning desto märkligare att vårt enda egentli
ga kraftverksslott förlädes på en tidigare helt öde plats i Dalälvens nedre lopp. 
Kraftstationen heter Untra och byggdes 1911-18 i kommunal regi för att försörja 
stockholmarna med elkraft. Anläggningen projekterades av vbb och byggdes av 
Stockholms Gas- och Elektricitetsverk som även höll med egen arkitekt, Gustaf de 
Frumerie. Den slottsliknande anläggning i renässans och barock som han forma
de ute i Untra har all den lyx vi förknippar med en sådan miljö. Här möts besökar
na av en stor och hög, vinkelbyggd kraftstation med branta säteritak och valmtak, 
täckta av lertegel med kopparplåtsdetaljer. Tegelfasaderna som skiftar i olika fär
ger, den anslående och påkostade huvudentrén av krysshamrad granit, ja det mes
ta är som hämtat från huvudstadens förnämsta kvarter och det är bara ett par krö
nande voluter i form av stiliserat, rinnande vatten som ger associationer till vad 
som ryms inom väggarna. Över entrén tronar ett barocksvängt torn med enbart 
dekorativa funktioner och väl innanför portarna öppnar sig ett pompöst trapp- 
system med över varandra liggande balkonger i ena änden av den osedvanligt luf
tiga maskinhallen. Väggar och golv är klädda med kakel- och stenplattor, stänk- 
och kurbitsmåleri, trappor och pelare med kalksten. De som önskar svalka sig 
efter den hisnande anblicken av detta rum, från de snurrande maskinaggregaten 
upp till ventilationsgalleriet under säteritaket, kan t.o.m. dricka brunn och i en 
nisch under trappan sprutar vatten ner i en bassäng ur en lejongapsfontän.

Den helgjutna miljön och arrangemangen kring Untra imponerar än idag. 
Egentligen finns det ingen annan rimlig förklaring än prestige till att Untra fick detta 
för svenska förhållanden så ovanligt påkostade och extravaganta utförande. I 
Stockholm hade man väntat sedan slutet av 1890-talet på att kunna komplettera

KRAFTSTATIONENS FÖREBILDER UNDER TIDIGT I900-TAL | I6I





Untra kraftstation, vårt enda egentliga kraftverksslott, tas i drift 1918 för 
att försörja Stockholmarna med elkraft. Maskinhallens nedströmsfasad t.h. 
och den vinkelställda ställverkslängan t.v.
Foto troligen från 1920-talet i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

Handtagen till de inre entrédörrarna i 
form av grinande djurhuvuden.
Foto författaren 1980.

Untra kraftstation. Den genom
arbetade huvudentrén med det 
barocksvängda tornpartiet utgör 
själva länken mellan ställverk och
maskinhall. Foto författaren 1992.

Motstående sida. Utblick över 
den luftiga maskinhallen.
Bilden är tagen från entréhallens 
påkostade och pompösa trapp- 
System. Foto i Birka Energis arkiv.

sitt ångkraftverk vid Värtan med vattenkraft. Under tiden hade landets första 
nationalkraftverk anlagts i Trollhättan för att i huvudsak försörja Göteborg med 
elkraft. Det är inte svårt att föreställa sig det sting av avund som ledningen för 
rikets första stad kan ha känt innan de själva tog sitt verk i drift. Untra blev ett 
utslag av huvudstadsfantasier och utgjorde med andra ord Stockholmarnas svar på 
Olidan. De slottslika arrangemangen mitt ute i de uppländska storskogarna känns 
förstås lite malplacerade och verkar mer ägnade åt att ta andan av besökarna än 
för praktisk kraftverksdrift.10

Som den slottsinspirerade kraftstationens verkliga kontrast framstår 1910-talets 
utbredda röda stugideal. Det fanns vid denna tid en stark föreställning i vårt land 
om att bostadsfrågan, och särskilt det egna hemmet, var lösningen på en rad all
varliga samhällsproblem. Det skulle hejda landsbygdens avfolkning, motverka 
socialismen, ge en ökad känsla för hembygden och utgöra ett alternativ till emigra
tion. Egnahemstanken växte sig så stark att rörelsen 1904 tillförsäkrades de första 
statliga subventionerna inom bostadsbyggandet, den blev ett med den svenska
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Två varianter på de tusentals små bygdekraftverk med den röda stugan som förebild som under 1910-talets andra hälft bidrog till den svenska landsbyg
dens snabba elektrifiering. T.v. Kraftstationen i Hovermo, en och en halv mil norr om Svenstavik i Jämtland. Stationen är allt igenom originell. Lägg särskilt 
märke till fönsteromfattningarna med hörnen uppdragna till något som närmast liknar lodjursöron och det ståtliga utledningstornet med lanterna på toppen 
som lyser när anläggningen är i drift. T.h. Linghed i Dalarna med bläckhornsliknande form och mer generell anknytning till Bergslagsarkitekturen.
Foton författaren 1992 och 1993.

folksjälen. Egnahemsrörelsen var i hög grad knuten till landsbygden och dess arki
tektoniska inkarnation blev den faluröda stugan med vita knutar och fönsterom
fattningar.11

Under perioden 1915-20 pågick en intensiv elektrifiering av den svenska lands
bygden. Som en följd av avspärrningarna under kriget och importhinder av lysfoto- 
gen anlades tusentals små bygdekraftverk runt om i landet. Det var en rörelse som 
i mångt och mycket liknade egnahemsrörelsen, också om man ser till utfallet av 
själva byggnadsmassan. För ute på den svenska landsbygden höll sig snart var och 
varannan by med ett litet bygdekraftverk, ofta anlagt av en för ändamålet bildad 
s.k. elektrisk förening. De små maskinhusen utformades enligt lokala byggnads
traditioner, vilket åtminstone i Nord- och Mellansverige betydde faluröda, panel- 
ade stolpverkskonstruktioner med vita listverk och branta tegeltäckta tak. Utled- 
ningstornen på taken blev anläggningarnas speciella signum.

Två originella men i grunden typiska bygdekraftverk eller s.k. kristidsverk är 
Hovermo Övre i jämtländska Högån och Linghed vid Svärdsjövattendraget i 
Dalarna, båda från 1918. De representerar två sätt att gripa sig an byggnadstypen: 
Hovermo, den vanliga långsmala stugan med utledningstornet förskjutet mot ena 
gaveln och Linghed, en kvadratisk bläckhornsliknande variant med pyramidtak 
och utledningstorn i nock.

Egnahemsidealet omhuldades i alla samhällsklasser och det finns också några 
exempel inom kraftverksbyggandet där arbetarbostaden och medelklassvillan 
tagits som direkt utgångspunkt i formskapandet. Redan 1903 togs en kraftverks- 
villa i drift utanför Storvik i Gävleborg. Det är Bergs Nedre i Korsån, en tvåvå- 
ningsvilla på kvadratisk plan. Det bläckhornsliknande formspråket är av typisk
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En kraftverksvilla i ordets rätta 
bemärkelse - Bergs Nedre i Korsån 
utanför Storvik. Bakom bottenvå
ningens slaggstensmurar döljer sig 
en maskinhall medan en fullständig 
maskinistbostad inretts en trappa 
upp. Anläggningen projekterades 
och utfördes av Elektriska AB 
Holmia för Storviks Elektriska 
Belysnings AB. Foto författaren 1993.

Bergslagskaraktär och betraktades vid den här tiden som något av den ideala arbetar
bostaden. Som kraftstation var den disponerad så att maskinisten fick en egen 
bostad för sig och sin familj direkt ovanpå maskinhallen. På det sättet låg det i hans 
eget intresse att sköta maskineriet så att det löpte så friktionsfritt som möjligt.

Att kombinera kraftstationer med bostäder hörde inte till vanligheten. Det före
kom dock i några av våra äldsta verk med små aggregat och låga utspänningar. 
Särskilt användbart tycks det ha varit i samband med de konverteringar av gamla 
kvarnbyggnader till kraftstationer som genomfördes på en del platser. Det blev då 
i regel gott om utrymmen över som med fördel kunde förses med eldstäder och 
inredas för bostadsändamål. Krokfors kraftstation i Kopparberg vid Arbogaån 
från 1903 och den numera rivna Forsmöllans kraftstation utanför Klippan vid 
Rönne å från 1900 var båda exempel på sådana kombinationer.12-
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Forsmöllans kraftstation vid Rönne å 1,5 km uppströms Klippan. I den konverterade före detta kvarnbyggnaden från 1873 har förutom 
kraftstationen till vänster inrymts två maskinistbostäder. Byggnaden är riven sedan några år tillbaka och ersatt med en helt ny kraftstation.

Foto från 1923 i Klippans Finpappersbruks arkiv, Klippan.

Mängder av mönsterritningar och mönsterböcker om egnahemsbyggande gavs 
ut under 1900-talets första decennium. Det var arkitektritade villor, oftast små eller 
lite större, som i hög grad präglades av det enkla, röda stugidealet. Det var villor 
med träpanel, småspröjsade fönster och branta, tegeltäckta tak. Att detta vitt spridda 
nationalromantiska villaideal också fick sin tillämpning i kraftstationssamman- 
hang var kanske inte så underligt. Det bästa exemplet är ett herrgårdskraftverk vid 
Holmån på Häldeholms egendom ett par mil söder om Hjo, ritat av en mönster- 
boksförfattare, Djursholmsarkitekten Rudolf S. Enblom. Häldeholms kraftstation 
som togs i drift 1915 ansluter till gårdens övriga byggnader och samhörigheten 
markeras ytterligare genom gavelspetsarnas prydnader i lövsågat trä, byggherren 

von Essens ugglor.1)
Vid östgötska Hälistään, i ett kuperat och otillgängligt men mycket naturskönt 

område några mil från Åtvidaberg, ligger Sjösäters kraftstation. Den liknar minst av 
allt en kraftstation för på en väldig naturstenssockel reser sig här en tjärbrun stock
stuga med mossgröna dörrar och fönster. Övervåningen är utkragad och fönstren 
småspröjsade, ungefär som på en loftbod från Dalarna. Men denna romantiska 
anläggning, som ritats av Linköpingsingenjören Sven Torgersruud och togs i drift 
1919, är en pastisch och ett falsarium; här finns inget timmer utan bara stockpanel 
med sågspånsfyllning bakom. Den röda graniten i den fyra meter höga sockeln är bak- 
murad med betong och är liksom väggarnas utkragning ämnad som skådebröd.1*
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Kraftstationen på Häldehoims egendom ett par mil söder om Hjo byggdes 1914-15. Bara ett stycke tub, några isolatorer med utgående blanktråd och 
skymten av en utloppskanal indikerar att detta är en kraftstation och inte vilken nationalromantisk villa som helst. För ritningarna svarade Djursholmsarkitekten 

Rudolfs. Enblom. Foto från 1915 hos Bengt Spade.

Ett stycke Dalarna i Östergötland. Sjösäters kraftstation från 1919. 
Nedan den nyuppförda kraftstationen i ett snöklätt fjälliknande Östgöta- 
landskap. T.v. Delar av den förförande nedströmsfasaden.
Foto i Forskrafts arkiv, Åtvidaberg respektive författaren 1989.
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Kraftstationen och kyrkometaforen

som framgått av föregående kapitel finner vi pompösa, slottsliknande 
drag i flera av de svenska nationalkraftverken. Ändå är det de katedrala inslagen 
som dominerar i en anläggning som lappländska Porjus. Rent generellt kan man 
också säga att borgen och slottet som kraftstationens tydligaste förebilder ersätts 
av kyrkometaforen. 1910-talet är en tid då traditionella arkitekturideal ställs på 
ända. För när kraftstationen görs kyrkolik söker sig paradoxalt nog de svenska 
kyrkoarkitekterna mot mer profana uttryck. Kyrkorna kunde likna både lappkåtor 
och herrgårdar.1!

De religiösa anspelningarna i samband med kraftverksbyggena var ett gammalt 
tema, ett arv från elektricitetsverkens allra tidigaste dagar. Elektricitetens immat- 
rialitet, ljuset, kraften och renheten kan allt betraktas som metaforer för andliga upp
levelser. Därtill kom maskinhallarnas allmänt sakrala karaktär med stora volymer, 
rikliga, ibland stämningsskapande ljussättning och de altarskåpsliknande kon
trolltavlorna som länge tillhandahölls av de ledande elektricitetsfirmorna.

Maskinhallarna måste, åtminstone sett i ett industriellt perspektiv, betraktas 
som renlighetens oaser. Med rätt rekvisita, ihop med den mörkare bröstningen, de 
ljusputsade väggarna och taket uppstod snart en sakral stämning. Balkongen eller 
läktaren för kontrollutrustningen blev till en predikstol där maskinisten fick inta 
själva officiantens roll; här uppifrån hade han full kontroll över maskinerna (för
samlingen). Det övermänskliga innehållet underströks om ställverkstornet kunde 
avläsas som ett kyrktorn och den ofta förekommande årtalsvimpeln som spira.

Exteriört var det framför allt högsträckta torn och fönster som gav de kyrkliga

Kraftstationen Hemsjö Övre
i Mörrumsån var från början 
försedd med tegeltorn krönta av 
kyrktornsliknande ventilations- 
huvar i trä. Sedan ställverksut- 
rustningen flyttades utomhus 
har den fått ett helt annorlunda 
utseende. Bilden tagen i sam
band med färdigställandet 1907.
Foto i Sydkrafts arkiv, Malmö.
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anspelningarna, detaljer som naturligen hörde hemma i det tidiga 1900-talets kraft
station. Särskilt ställverkstornen inrymde betydelsefulla symbolvärden som gärna 
utnyttjades och överdimensionerades där det så fanns behov. Ett tidigt exempel 
där just höga och spetsiga torn använts för att ge kraftstationen ett symboliskt och 
estetiskt tilläggsvärde är Hemsjö Övre i Mörrumsån, Hemsjö Kraftaktiebolags för
sta anläggning som togs i drift 1907. Kraftstationen, som ritades av den tysk- 
landsutbildade arkitekten Albin Brag (1878-1937), hade från början dubbla ställ- 
verkstorn krönta av kyrktornsliknande ventilationshuvar i trä. Tornen revs senare 
i samband med att Hemsjöbolaget ersatte utrustningen med ett modernare utom- 
husställverk.16

Ett annat exempel där både kyrkotornsmotivet och ett väldigt spetsbågefönster 
använts för att understryka anläggningens betydelse är Dångs kraftstation vid 
Ronnebyån. Byggherre var fabrikören P. E. Ek som när kraftstationen stod färdig 
1913 inte bara fick elkraft till intilliggande industriella verksamheter och allmän 
distribution utan dessutom begåvades med ett blickfång som lyfte etableringen till 
rent himmelska höjder.

I förhållande till de övriga kyrkomotiven var katedralen, tvärt emot vad man

Högresta torn och ett väldigt spets- 
bågigt fönster användes i Dångs 
kraftstation vid Ronnebyån för att 
understryka ägarens statusambitioner. 
Torndelen fick dessutom fasader av 
tegel medan den bakomliggande 
maskinhallen byggdes i trä. 
Anläggningen togs i drift 1913, men 
lades ner på 1930-talet sedan 
Sydkraft gått in som huvudägare. 
Idag återstår bara en kuliss.
Foto Bengt Spade 1975.
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Ljungaverks kraftstation i Ljungan med katedralens resning och ljusinsläpp. Anläggningen togs i 
drift 1912 av Stockholms Superfosfat Fabriks AB. Ovan anläggningen från nedströmssidan under 
byggnad. Det vänstra skeppet innehåller turbinerna, det högra skeppet generatorerna. Det höga 
tornet är ett tryckutjämnande s.k. svalltorn som stod i förbindelse med tilloppstuben.
Foto i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

skulle kunna förvänta sig, det minst använda. Känt är att den höga katedralformen 
i andra industriella sammanhang, exempelvis såghus och verkstadsbyggnader, sågs 
som ett beprövat sätt att få in ljus och luft till verksamheten. Så byggdes också 
1910-12 den tvåskeppiga Ljungaverks kraftstation i Ljungan. Här fylldes de höga 
skeppen av ljus från både gavlar, fasader och taklanterniner. Och precis som de 
gotiska katedralerna stagades de genombrutna fasaderna upp av ett system av utan- 
påliggande kontreforter. Men Lj ungaverk förblev ett undantag, mycket beroende 
på de tekniska egenheterna, genom att tilloppstuben kom in högt ovanför maskin
aggregaten i stället för det normala, strax under.T7

Orsaken till att katedralformen kom till så lite användning får i stället sökas i dess 
kostsamhet och begränsade funktionella utvecklingsmöjligheter. Formens fördelar 
med möjlighet till mycket ljus och stor ventilationsvolym kunde inte uppväga dess 
nackdelar med svårigheten att särskilja intaget och ställverket från maskinhallen. 
Den var dessutom opraktisk från tillbyggnadssynpunkt; verkstads, förråds- och 
kontorsutrymmen kunde med svårighet länkas till de katedrallika skeppen.

De religiösa anspelningarna dök tidigt upp i vattenkraftssammanhang, vilket vi 
tidigare sett redan i den bönhusliknande 1890-talsstationen Klabböle (s. 65-66). 
Men det var först under 1910-talet som de kyrkliga förebilderna i något vidare 
sammanhang slog igenom. En grundläggande anledning till detta var självklart de 
specifika förutsättningar som maskinhallen med det sidoordnade ställverkstornet 
erbjöd, kraftstationens vanligaste grundkoncept under 1910-talet. Som våra äldsta 
kvarvarande och rikligast företrädda byggnadsmonument framstod också kyrkorna 
under denna nationalromantikens glansperiod som den kanske bästa vittnesbör
den om svensk byggnadskultur. Kunskapen om svenskt kyrkobyggande spreds nu 
även genom flera stora, pågående restaureringsarbeten och 1912 utkom den för
sta av många kommande volymer i det konsthistoriska inventarieverket ”Sveriges 
kyrkor”. För arkitekterna har kyrkobyggandet alltid representerat eftertraktade 
uppdrag där kvalitetsaspekterna betonats, en slags arkitekturens fristad. Flera av de
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arkitekter som under 1910-talet engagerades att rita kraftstationer hade dessutom 
själva tidigare erfarenheter av kyrkouppdrag.18

vbb:s arkitektkonsult Axel R. Bergman verkar vara den förste som mer konse
kvent använde kyrkan som utgångspunkt i kraftstationssammanhang. Han gjorde 
det framför allt i två varandra närliggande anläggningar vid Svartån i Östergöt
land, nämligen Öjebro och Knutsbro. Byggherre var Aktiebolaget Knutsbro kraft
station och elkraften levererades till i första hand Mjölby och Norrköping.

Bergman var inte främmande för kyrkobyggnadsuppgiften. Tillsammans med 
arkitekten Gustaf Wickman ritade han 1908 förslag till Svenska Kyrkan i Köpen
hamn och några år senare ett elegant, ännu kvarstående missionshus i Robertsfors. 
Öjebro kraftstation var den som först togs i drift, 1910. Här är steget långt från 
den kraftstation som Bergman så radikalt utformade i Gullspång två år tidigare (se 
nästa kapitel); men däremellan ligger det förslag han ritade till ett nationalkraft- 
verk i Vakkokoski där det tydligt framgår att han inordnat sig i en national
romantisk tradition. Utgångspunkten i Öjebro är den enkla romanska landskyrkan 
med maskinhallen utformad som ett långhus med brant sadeltak och ställverket 
förlagt till ett kraftigt trevåningars torn med nästan pyramidformat tak. Den sak
rala karaktären förstärks av maskinhallens instrumentläktare och det vitputsade, 

välvda innertaket.

Interiör från en av maskinhallarna 
i Ljungaverks kraftstation 1934. 
Läktaren med manöverpanelen 
visar här, liksom i många andra 
kraftstationer, på släktskapet med 
ett predikstolsarrangemang.
Foto i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.
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Två kyrkoliknande kraftstationer i Östergötland. Ovan Knutsbro kraftstation från 1915-16. Nedan den närliggande Öjebro kraftstation i Svartån enligt 
arkitekten Axel R. Bergmans fasadritning från april 1910. Foto författaren 1988 och ritning i Mjölby energiverks arkiv, Mjölby.
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Även i Knutsbro kraftstation från 1915-16 
är kyrkokaraktären uppenbar, trots att tornet 
inte alls är lika markant. Stilen är den enkla syd
svenska, eller snarare nordtyska, medeltidskyr
kans. Den ålderdomliga karaktären förstärks av 
en tunn genomsiktlig puts. Maskinhallen är ock
så försedd med ett både praktiskt och stämnings
fullt s.k. rabitzputsat tredingstak.

Särskilda undertak introducerades åter under 
1910-talet. Det arrangemang med öppna tak
stolar som hade gällt sedan maskinhallen ersatte 
det låga maskinrummet med dess plana inner
tak av trä visade sig snart opraktiskt. Maskinagg
regaten, känsliga för fågelspillning, kondens och 
nedfallande smuts, behövde det skydd som ett 
innertak kunde erbjuda. Dessutom var det karak- 
tärsskapande. Ett romaniserande tunnvalvs- 
tak som i Fiskeby kraftstation från 1911 gav en 
helt annan stämning än det tio år senare flacka, 
barockartade spegelvalvstaket i Vågforsen, för 
att nämna ytterligare två kyrkoliknande kraft
stationer i Östergötland.
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Två innertak med helt olika karaktär. Överst det genom
arbetade träpanelade spegelvalvstaket i Vågforsens kraft
station i Svartån, ritad av Cyrillus Johansson. Nedan det 
enkla tunnvalvet i den av arkitekten Axel R. Bergman 
utformade Fiskeby kraftstation i Motala ström. Kraft
stationen togs i drift 1911 och revs för några år sedan.
Foton författaren 1989 respektive 1988.

Innertak av trä undveks inom kraftstations- 
byggandet på grund av eldfaran. Vanligt var i 
stället den vattentäta och eldfasta rabitzputsen 
som introducerades i Sverige 1890. Det var ett 
starkt bruk bestående av sand, kalk, gips och 
limvatten med inblandat nöthår som nätarme- 
rades och förankrades i takstolarna.10 På 19to
talet kompletterades innertak i rabitzputs med 
en ny teknik, välvda undertak av armerad betong. 
Tekniken utvecklades framför allt för underjords
stationer och transformatorstationer. I det förra 
fallet utgjorde de armerade betongtaken ett nöd
vändigt skydd mot fukt och ras för att man skulle 
våga flytta ner generatorer och annan elektrisk 
utrustning under mark. Redan i våra äldsta under
jordiska kraftstationer Mockfjärd och Porjus, 
som stod färdiga 1911 respektive 1915 som två 
bland världens första under jords verk, hade man 
utvecklat sinnrika system för att leda undan den 
fukt från det söndersprängda berget som man 
nästan aldrig kunde gardera sig emot.

Ännu mer kyrkoerfarenheter än Bergman hade 
arkitekten Otar Hökerberg (1882-196z) när han 
fick i uppdrag att rita tre kraftstationer åt den 
mellannorrländska skogsindustrin. Han hade 
bl.a. 1916-17 utformat den stora Klosters kyrka 
i Eskilstuna som Andreas Lindblom i sin svenska 
konsthistoria menar ”äger det kanske mest svens
ka kyrkorum som vår tid skapat”.11 Otar Höker
berg, tillträdde vid denna tid en tjänst som inten
dent vid byggnadsstyrelsen och framstod snart 
som en av förkämparna för dokumentationen 
och bevarandet av det svenska kulturarvet.

Kraftverksuppdragen förmedlades troligen 
via brodern som var ingenjör vid Skånska Ce- 
mentgjuteriet, entreprenören för de tre verken 
Hissmofors, Edsele och Gideåbacka; men Otar 
Hökerberg hade arbetat tidigare i samma skogs- 
region och just lagt sista handen vid ett kyrko- 
projekt i närheten, nämligen Solbergs imponer
ande träkyrka i Junsele församling med drag 
av lappkåtor och fornnordiska stavkyrkor.
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Inspirerad av framför allt medeltida 
kyrkomotiv ritade arkitekten Otar 
Hökerberg Gideåbacka kraftstation i 
Gide älv. Den byggdes av Gideå och 
Husums bruk och togs i drift 1918.
T.h. En bild av den nybyggda stationen 
som visar maskinhallen med ned- 
strömsfasadens strävpelare och klimat
skyddande sadeltak, som täcker det 
välvda undertaket i armerad betong. 
Från det tvärställda ställverkstornet 
ledde 40-kilovoltsledningar till Gideå 
bruk och ställverket i Domsjö medan 
6-kilovoltsledningarna till fabriken i 
Husum utgick från fasaden mot älven. 
Till höger i bilden det stora tryckutjäm- 
nande svalltornet.

Foto från tiden strax efter idrifttagandet. 
Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

Nedan. Gideåbackas strama, blocklika ställverkstorn. Kraftstationen kan beskådas från den 
förbipasserande E4:an, några mil norr om Örnsköldsvik. Foto författaren tsas.

De tre kraftstationerna anlades i ett sam
manhang under perioden 1916-18 med Gideå
backa som den mest kyrkolika. Gideåbacka är 
en mycket egenartad och uttrycksfull kraftsta
tion med moderna omtolkningar av nationella 
drag från medeltid och renässans. Dispositionen 
är annorlunda, men inte mindre kyrkolik. Här 
träder man in genom ett tvärställt ställverkstorn 
(transeptet) för att nå fram till maskinhallen 
(långskeppet). Det breda tornet är massivt och 
blocklikt med enbart en platt betongskiva till 
tak, en karakteristisk konstruktion av Skånska 
Cementgjuteriet vid denna tid. Bearbetningen 
och proportioneringen av muren har blivit något 
av det centrala för arkitekten. Här finns en på
taglig murverkan som varken är svulstig eller 
överlastad utan som har en nationell enkelhet, 
kärvhet och nakenhet.

Gideåbacka kraftstation har samma strama, 
geometriska anslag som kyrkan i Solberg. Den 
stränga fasaden är uppbyggd av rektangulära 
former med knivskarpa övergångar till fönster
nischernas indragna tegelstenar. Nedströmsfa- 
saden mellan de breda maskinhallsfönstren är 
förstärkt med kraftiga utanpåliggande stödpelare 
som i de gamla tegelkatedralerna. I maskinhallen 
är taket välvt i armerad betong och väggen mot 
tornet försedd med en bred läktare.

Kraftstationer med maskinhall och tvärställt 
ställverkstorn blev under 1910-talet ett mycket 
vanligt inslag på den svenska landsbygden. 
Genom att motivet var så kyrkolikt i sig behöv
des det mycket små korrigeringar eller accentu-
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eringar för att denna prosaiska inrättning skul
le byta skepnad. I Vågforsens kraftstation, som 
byggdes i Östergötlands Svartå 1919-21, har 
arkitekten Cyrillus Johansson (1884-1959) inte 
kunnat undgå att uppnå en viss kyrkokaraktär 
trots att han både använt sig av raka fönster
valv, rusticerade hörnkedjor och det för honom 
så typiska valmade taket med orientaliskt 
svängda takfall. Liknande, främmande inslag i 
den traditionella kyrkoarkitekturen användes 
också för Hulta kraftstation i Slottsån som togs 
i drift 1917 efter ritningar av Boråsarkitekten 
Herman Göransson.

Till och med i en så pass udda arkitektonisk 
skapelse som Svartåfors kraftstation i östgötska 
Svartån har kyrkokaraktären inte helt gått för
lorad. Den togs i drift 1919 och har något av 
samma strama, skarpskurna murverkan som i 
Gideåbacka. Här var det Linköpingsarkitekten 
Axel V. Brunskog (1878-1946) som svarade för 
bearbetningen och proportioneringen av muren. 
Brunskog hade efter examen från Konstakade
mien gjort sina första lärospån hos domkyrko-

Två kraftstationer som uppförts efter den på 1910-talet så vanliga principen med 
maskinhall och tvärställt ställverkstom. Kyrkolikheten finns där trots att arkitekterna 
inte verkar ha ansträngt sig att leva upp till kyrkometaforen. Ovan Vågforsens kraft
station i Östergötlands Svartå ritad av Cyrillus Johansson och nedan fasadritning över 
Hulta kraftstation i Slottsån signerad arkitekten Herman Göransson.
Foto Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm respektive ritning i Borås stadsarkiv.

; Kimma tul. Bqeås Stads KcArrazcncn vid Muuä.-
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arkitekten i Lund, Theodor Wåhlin. Svartåforsens kraftstation kläddes med röd
brun nubbsten i form av storgatsten och det enkla, strama tornet murades upp av 
mörkbrunt Helsingborgstegel med inmurade, utstickande naturstenar. Hela anlägg
ningen fick därigenom en eftersträvad allvarsam och ålderdomlig karaktär. Men 
här finns också inslag av klassicism, i form av lisener, klotdekorationer, tandsnitts- 
fris och cirkulära fönster i liv med fasaden, som nu blev allt vanligare bland tidens 
ledande arkitekter.22

Även en av nationalromantikens främste arkitekter, den tidigare nämnde Torben 
Grut, utformade en kyrkoliknande kraftstation av det ovanligare slaget. Det är 
Avesta Järnverks kraftstation Avesta Storfors II, som togs i drift 1917 och redan 
1938 byggdes om till valsverkskontor efter ritningar av arkitekten Erik Hahr. Här 
möter vi en annan form av kyrkomotiv, triangelformen med rötter i bl.a. den nor
diska byggnadskulturens vikingahallar och stavkyrkor. Grut hade sedan början av 
1900-talet experimenterat med den liksidiga triangeln som utgångspunkt för ett 
antal norrländska träkyrkor. Som kraftstation i tegel verkade den däremot onödigt 
komplicerad med den prismatiska uppbyggnaden och de djupt neddragna taken. 
Den förblev också den enda i sitt slag i landet. Kyrkolikheten underströks av 
maskinhallens högsträckta triptykformade fönster och välvda innertak.23

Svartåfors kraftstation i Svartån 
strax utanför Linköping togs i drift 
1919 efter ritningar av Linköpings- 
arkitekten Axel V. Brunskog.
I murbehandlingen slås an något av 
samma stränga och allvarsamma ton 
som i Gideåbacka kraftstation.
Foto författaren 1989.
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Avesta järnverks kraftstation, Avesta Storfors II, utformad av arkitekten Torben 
Grut. Triangelmotivet är närmast hämtat från några av G ruts tidiga kyrkoprojekt. 
Notera de obefintliga taksprången och de dekorativa mönstermurningarna 
närmast takfoten, ett mycket vanligt motiv i 1910-talets tegelarkitektur. Kraft
stationen utfördes 1916-18 och byggdes om till kontor 1938.
Ritning från 15.7.1916 i Arkitekturmuseets arkiv, Stockholm respektive foto i ABB:s fotoarkiv, Västerås.

Kyrkomotivet inom kraftstationsbyggandet 
levde kvar en bit in på 1930-talet. Precis som 
borgmotivet mognade det med åren och i an
läggningar som Ätrafors från 1930 och Ture- 
fors från 1933 kan det vara mycket svårt att 
avgöra om det är en kyrka eller kraftstation 
man står inför. Kraftstationen i Ätrafors ritades 
av arkitekten Erik Hahr för Yngeredsfors Kraft 
AB. Ställverkstornet, som här vuxit till ansenli
ga dimensioner, ansluter nära till ett kyrkomo- 
tiv som Hahr använde för några transformator
stationer i Älvkarlebynätet ett tiotal år tidigare. 
Entrégavlarna i Ätrafors och exempelvis Hede- 
mora sekundärstation ser i stort sett likadana ut, 
men den skarpögde betraktaren kan notera att 
den medeltidsinspirerade perspektivportalen bytts 
ut mot ett klassicerande entrémotiv. Maskinhalls- 
interiören är raffinerad, närmast överkultiverad 
med golv i svart-vit klinker och vitgråkalkade 
väggar med en två meter hög bröstning av svart- 
glaserat kakel. Manövertavlan i svart, polerad 
kalksten är absidformad och inrymd bakom en 
glasvägg där maskinhallen möter ställverkstor
net. Även kompletterande inredning är hållen i 
utstuderad sirlig zo-talsklassicism.
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Två mycket kyrkolika elkraftsbyggnader utformade 
av arkitekten Erik Hahr. T.h. Entréfasaden med den 
medeltidsinspirerade perspektivportalen till sekundär
stationen i Hedemora från 1917. Foto Bengt spade 1995. 

Ovan den snarlika Ätrafors kraftstation i Ätran med 
klassicerande entréportal från 1930. Foto författaren 1989.

Kraftstationen i Turefors är lite annorlunda till sin karaktär. Det är den småländska 
landskyrkan som stått motiv, klassicerande enkel och vitkalkad. Men kyrkomoti- 
vet utsträcks också till att omfatta hela anläggningen. Här vandrar man in genom 
järngrindar, uppför grusade gångar till något som synbarligen liknar en andakts- 
plats, inramad av en omsorgsfullt huggen bogårdsliknande mur. Knappast någon 
annan svensk, profan anläggning kan visa upp en sådan genuin kyrkokaraktär.

Som en enkel landskyrka omgiven 
av en huggen bogårdsmur ter sig 
Turefors kraftstation i Emån.
Här fotograferad i september 1934.
Foto i ABB:s fotoarkiv, Västerås.
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Kraftverkstemplet

under 1920-TALET genomgick kraftstationens exteriör en intressant förvand
lingsprocess. Samtidigt som allt fler klassicerande formelement tillfördes gled den 
medvetet gestaltade kraftstationen över från föreställningen om en medeltidshelge- 
dom till ett antikt tempel. I viss mån gäller också motsatsen för denna logiska pro
cess, eftersom klassicismen föddes ur tempelformerna. I majoriteten av de kraft
stationer som byggdes under 20-talet är de exteriöra åthävorna dock små och det 
kan ibland bara vara detaljer som avgör om det är kyrkan eller templet som hägrat 
för dess upphovsman.

En jämförelse mellan t.ex. Björkborns kraftstation i Timsälven och Hörle kraft
station i Lagan visar på snarlika grunddrag med en enkel rektangulär form, brant 
sadeltak och den för tiden typiska omsvängda komischen. Att vi ändå tenderar att 
tolka den ena som kyrkoliknande och den andra som tempelinspirerad beror i hög 
grad på murbehandlingen. I Björkborn är murverket slutet, oputsat och odekorerat, 
vilket ger en omedelbar känsla av medeltidsmysticism. I Hörle är fasaden putsad 
i en skir himmelsblå färg med lisener och listverk i kontrasterande vitt. Lägg där
till ett litet rundfönster och en piedestal placering ovanpå betongsumparna, så 
plötsligt har man med små medel åstadkommit ett litet kraftverkstempel.

Det är ganska små medel som 
behövs för att ge en liten, enkel 
kraftstation illusionen av antingen 
en medeltida helgedom eller ett 
antikt tempel. Det visar Björk
borns kraftstation (ovan) från 
1928 och t.v. Hörle kraftstation 
från 1923, den senare troligen 
ritad av Osloarkitekten Karl Höie.

Foto i Kraftverksföreningens arkiv, 
Stockholm respektive författaren 1990.
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Att klassicismen har en förädlande inverkan 
på en ganska simpel byggnad är en gammal kun
skap. Vi har också mött det tidigare i Gådeå, 
Härnösand, en av landets första vattenkraftsta
tioner från 1880-talet, där de klassicerande bygg
nadselementen gav den anspråkslösa ”verkstads
byggnaden” drag av ett litet kraftverkstempel.

Grunden för vår tolkning av kraftstationen 
som ett tempel är just den stiliserade klassicis
mens byggnadsrekvisita: föreställningen om ett 
bärverk av putsade pilastrar och lisener, bjälk
lagens utbildade listverk, gavlarnas mer eller 
mindre antydda tympanonfält. Men därtill visar 
Hörle på ett särdrag hos 192.0-talets kraftstation 
som gjorde den bättre lämpad att anta templets

skepnad än många andra byggnadskategorier. 
De vertikalaxlade maskinaggregaten hade fått 
en renässans. Denna uppställning innebar att 
turbinerna inrymdes i en hög underbyggnad 
medan generatorerna hamnade i överbyggnaden 
direkt ovanpå. Kraftstationens tronande place
ring på denna s.k. sump i natursten eller betong 
liknade det antika templets placering på ett 
podium. Särskilt nedströmsfasaden, med dess 
lägre vattenyta, fick därigenom en imponerande 
resning.

En annan grundläggande förutsättning för 
tempelmotivets införande i kraftverksarkitektu- 
ren är frånvaron av ställverkstorn. Tornet hör 
ihop med borgar och kyrkor under medeltid,

Bergsbron-Havets kraftstation i
Norrköping i en enkel tempelklassi
cism. T.v. Arkitekten Ivar Tengboms 
ritning till nedströmsfasaden, date
rad 20.12 1922.
Nedan kraftstationen med delar av 
den sammanlänkade ställverks- 
byggnaden t.h.

Ritning i Holmen Papers arkiv, Norrköping 
respektive foto författaren 1988.
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renässans och barock liksom minareter och 
obelisker, inte med klassicismens tempel. Kraft
stationens behov av torn upphörde i samband 
med införandet av förbättrade ventilationsan
ordningar i maskinhallarna och utledning med 
kabel under mark. Ställverksdelen forlades nu i 
stället till vinkelställda eller närliggande separa
ta byggnadskroppar.

Exempel på det senare är Bergsbron-Havets 
kraftstation vid Motala ström inne i Norrkö
ping som togs i drift 1923. Här länkades kraft
stationen, med hjälp av en förbindelsegång, till 
en närbelägen kvarnbyggnad som konverterats 
till ställverk. Bergsbron-Havets kraftstation till
hör en äldre maskingeneration med horisontal- 
axlade aggregat. Men arkitekten till anlägg
ningen, Ivar Tengbom, hade ändå mer än annat 
velat förläna kraftstationen något av det klassi- 
cerande templets enkla skönhetsvärden.

Det var en stor anläggning som skulle spänna 
över Strömmens trånga och pittoreska industri
landskap. Tengbom lade därför ner ett omsorgs
fullt arbete på att ge kraftstationen lugna och 
väl avvägda proportioner. Han eftersträvade en 
flack takprofil så att byggnaden inte verkade stör
ande på omgivningen, bl.a. avvisades ett förslag 
att förlägga en ventilationshuv längs nocken. 
Byggnadens utpräglade horisontalitet balanse
ras av de lisenliknande fönsterarrangemangen. 
Fasaderna slätputsades och i alla gjutningsarbe- 
ten eftersträvades obrutna ytor och enhetliga 
strukturer. Strandlinjerna kläddes in med natur
sten och de naturliga buktningarna bibehölls så 
långt som möjligt. Beställaren, Holmens Bruks 
och Fabriks AB, var mycket nöjd med arbetet 
och Bergsbron-Havet blev upptakten till ett lång
varigt samarbete mellan arkitekten och det stora 
pappers- och textilföretaget. z4

Det är ingen tillfällighet att tempelmotivet 
utövade en lockelse på de arkitekter som enga
gerades att rita 1920-talets nya generation av 
låg- och mellantrycksverk. Förutom att de tro
nar på höga turbinsumpar ligger de som regel i 
den direkta vattenfåran med möjligheter till ele
ganta vattenspeglingar av nedströmsfasaderna. 
Tillämpningen av motivet krävde också en skol
ning i det klassiska formspråket liksom en på
fallande estetisk känslighet och förutsatte där
för arkitektmedverkan.

Två arkitektritade kraftstationer där dessa 
fasaddubbleringar uppnås med vattnets hjälp är 
Tolvfors i Gavleån från 1926 och Lanforsen i 
Dalälven från 1930. Med helt olika fönsterty-

Med det subtila grekiska templet som förebild.
Ovan Tolvforsens kraftstation i Gavleån, uppströmsfasaden 
med intag och entré respektive nedströmsfasaden. 
Nedan Lanforsens kraftstation i Dalälven, nedströms
fasaden respektive entréfasaden med vidhängande 
ställverkslänga.
Foton författaren 1992 och 1993 samt foto från 1930 hos Lanforsen AB, 
Birka Energi.
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per ger de ändå ett snarlikt intryck, inspirerat av framför allt de enkla och subtila 
grekiska tempelformerna. Båda har smala och ljusputsade maskinhallar med ett 
upprepat mönster av strama, skarpskurna lisener längs nedströmsfasaderna och 
flacka sadeltak som på gavlarna övergår i klassicerande frontoner. De klassice- 
rande dragen förstärks ytterligare i själva entrépartierna, vilka är väl så anslående 
som de mer spektakulära nedströmsfasaderna. Tolvfors kraftstation ritades av 
Gävles stadsarkitekt Gunnar Wetterling och byggdes för stadens eget kraftbehov 
medan Lanforsens kraftstation utformades av arkitekten Erik Hahr för kraftleve

rans till Stockholm och Sandviken.2?
Erik Hahr fick mycket beröm för Lanforsen, som vid en debatt inom Tekno- 

logföreningen framhölls ”såsom det ideala kraftverket”. Ett ännu mer stiliserat 
tempelmotiv hade han tidigare med framgång prövat för Vattenfalls kraftstation 
i Norrfors strax utanför Umeå, en anläggning som stod klar 1926 men som redan 
1958 kom att dämmas över i samband med tillkomsten av den väldiga under- 
jordsanläggningen i Stornorrfors. Nu skulle han komma att behalla tempelkon
ceptet för ytterligare en 30-talsanläggning, det väldiga Krångede kraftverk vid 
Indalsälven i Jämtland. Utbyggnaden 1931-36 av Krångedeforsarna var en mil
stolpe i svensk kraftverkshistoria. Det var landets dittills största privata kraft
verksbygge och det bildade startpunkten för den långväga vattenkraftsexporten av 
Norrlandskraft söderut. Krångede markerar dessutom ett genombrott för en ny 
typ av stora underjordsstationer som senare blev mycket vanliga vid utbyggnaden 
av de norrländska älvarna. Maskinsalen förlädes här i ett bergrum 40 meter under 
marknivån som genom ett schakt står i kontakt med en stor montagehall med vin

kelställd kontorslänga ovan mark.26
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Krångede kraftverk i Indalsälven, som togs i drift 1936, 
var det sista kraftverket som Erik Hahr utformade med 
templet som förebild. Ovan en panoramabild från 1936 
med våldsam vårflod, t.h. i en betydligt beskedligare 
situation med bild tagen över dammen med det röda 
intagshuset, den höga montagehallen, den vinkelställda 
kontorsdelen och utomhusställverket i bakgrunden.
Foton Krångede AB respektive författaren 1989.

Montagehallen i Krångede blev själva sym
bolen för kraftverket och det är montagehallen 
med dess portikliknande 15 m höga och 5,5 m 
breda gavelfönster, krönt med en fronton som 
ger associationer till det klassiska templet. An
slaget har vissa likheter med vad arkitekten Peter 
Behrens uppnådde i den mäktiga och välkända 
Turbinenhalle för aeg i Berlin. Det väldiga föns
tret som går från golv till tak ger en enastående 
kontakt med fallen, själva källan till byggna
dens existens, men är också ett nödvändigt ljus- 
insläpp till den av intagsbyggnad och kontors
block annars så instängda byggnadskroppen.27 

Helt andra, mer pregnanta tempelkaraktärer
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uppvisar Sydsvenska Kraftaktiebolagets båda kraftstationer i Laholm (193 z) res
pektive Karsefors (1929), några kilometer utanför staden. Det är två magnifika 
hallbyggnader, helgade åt de jättelika, vertikala maskinaggregat som tronar där
inne. Den voluminösa formen, de massiva murverken och de dominerande entré
erna i monumentalformat antyder ett närmare släktskap med romarnas, och när 
det gäller Karsefors t.o.m. Främre Orientens tempelformer än med det grekiska 
templet. Det är en retorisk arkitektur, ett eko av den gamla arkitekturens makt
symbolik. Äktenskapet mellan den gamla formen och det hypermoderna innan- 
mätet ger nytt liv och mening åt till synes uttjänta och stelnade former. I dessa kraft- 
verkstempel finns funktionella motiv till rummens väldighet samtidigt som de 
långsiktiga och dyrbara investeringarna har fått en värdig inramning. Tekniken 
förstår man sig kanske inte på, men arkitekturen kan ge en föreställning om storleks
ordningen på de kommunala insatser som erfordrades. Bara valet av granit istäl
let för tegelmurar i Laholms kraftstation beräknades t.ex. kosta kommuninnevå
narna i de städer som tillsammans ägde Sydsvenska Kraftaktiebolaget 100 000 kr, 
vilket i dagens penningvärde motsvarar ca 2,5 miljoner kr. Graniten valdes av este
tiska skäl och medförde att anläggningen slöt an till den närliggande borgruinen 
Lagaholm med medeltida ursprung.2-8

Två kraftverkstempel i Lagan 
anlagda av Sydsvenska Kraftaktie
bolaget. Nedan. Entréfasaden till 
Karsefors kraftstation fotograferad 
omkring 1960. Portalen omramas 
av parställda kannelerade joniska 
kolossalpilastrar. Motstående sida 
en äldre bild av Laholms kraftsta
tion med utomhusställverket i för
grunden. Den mäktiga portalen är 
ca 8 meter hög och omramas av 
engagerade toskańska kolonner. 
Kraftstationens påkostade granit
beklädnad är utförd i råkopp med 
krysshamrade och släthuggna
detaljer. Foton i Sydkrafts arkiv, Malmö.
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Karsefors kraftstation med dess mäktiga naturstenssumpar. Nedan 
interiör från Laholms kraftstation med föremålet för hela "tempelbygget", 
Europas då största kaplanturbin mitt på golvet.
Foton författaren 1989 och Sydkrafts arkiv, Malmö.

Karsefors kraftstation är den äldre, större och 
pompösare av de två. Den stod klar 1929 som ett 
av sydkraftsarkitekten Hans Thyselius sista ar
beten. När Laholms kraftstation togs i drift tre år 
senare var det den Danmarksutbildade Helsing- 
borgsarkitekten Arnold Salomon-Sörensen som 
svarade för ritningsarbetet. Karakteristiskt är 
det påklistrade klassicerande formspråket där 
kolonner och pilastrar saknar bärande funktion 
och enbart fungerar som väggdekorationer, t.o.m. 
slutstenar är markerade på de raka betongval
ven över fönstren. Interiörerna bildar stora, illu
soriska pelarhallar med vita, raffinerade spegel- 
valvstak. Medan man från entrén i Laholmssta- 
tionen kommer rakt in i maskinhallen har arki
tekten i Karsefors på tempelmanér lagt till en 
förhall, exteriört markerad som ett lägre entré
parti. Den antar därigenom vissa likheter med 
det magnifika, norska kraftverkstemplet Såheim 
i Rjukan, färdigställt ett decennium tidigare, 
men i helhetskonceptionen också om ett annat 
stort och samtida nationalmonument, nämligen 
riksdagshuset i Helsingfors, utformat av arki
tekten Johan Sigfrid Sirén.z?
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Arkitekternas referenser inom kraftverksbyggandet till välkända typförebilder var en internationell företeelse. Här är en bild över Ämmäkosken kraftverk, 
en kraftverksborg i Kajaani, Finland ritad 1898 av arkitekten Onni Tarjanne. Foto i Finlands arkitekturmuseums bildarkiv.

Slutsatser i

i det tidiga 1900-TALETS sökande efter en representativ form för vattenkraft
stationen fastnade arkitekterna för tre huvudmotiv: borgen, medeltidskyrkan och 
det antika templet. I tur och ordning dominerade dessa beprövade arkitekturproto
typer 1900-talets tre första decennier. Att motiven användes vid etablerandet av 
en helt ny byggnadstyp, i stort sett fri från alla traditionella bindningar, kan tyckas 
märkligt. An märkvärdigare är att det skedde i en tid då de traditionella, historise- 
rande motiven började betraktas som inaktuella för andra byggnadskategorier.3°

Frågan är hur man ska tolka denna medvetna strävan att utifrån givna histor
iska förebilder gestalta den fysiska formen för dåtidens verkliga spjutspetstekno
logi. Först och främst måste man tänka på att vissa utgångspunkter för borg-, kyrko- 
och tempelmotiven mycket väl överensstämde med kraftverksägarnas krav på brand- 
säkert tak, åtskillnad mellan ställverkstorn och maskinhall, rumslig rymd för de 
stora kaplanmaskinerna - för att nämna vardera motivs viktigaste företräde i kraft- 
verkssammanhang. Men man vann även något ytterligare, nämligen en referens till 
ett gemensamt västerländskt kulturarv, lika begripligt som statusladdat. De större 
vattenkraftverken var i hög grad att betrakta som offentliga anläggningar. Som 
sådana tillfredsställde borg-, kyrko- och tempelmotiven den tydlighet som upp
giften krävde.31

Referenserna till traditionella, historiska förebilder i det tidiga 1900-talets kraft
verksbyggande är inte specifika för svenska förhållanden. Vattenkraftstekniken är 
i högsta grad internationell och likadant är det med kraftstationens formspråk. 
Fielt dominerande i de mer påkostade anläggningarna är slottsmotivet under den
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behandlade perioden, framför allt bland låg- 
trycksverken nere på kontinenten. Men i fram
trädande vattenkraftsländer ges även prov på väl 
så pregnanta typkraftverk som exempelvis de 
svenska kraftverksborgarna och kraftverkskyr- 
korna. Nämnas kan de borginspirerade kraft
stationerna i Kajaani, Finland (1898-99) och i 
Obermatt (Engelberg), Schweiz (1904-05), de 
kyrkoinspirerade kraftstationerna i Pont de la 
Tine i Schweiz (1913-15) och i Kesselstadt, 
Tyskland (1921).3*

Om det är något motiv, bortsett från de många 
rödmålade bygdekraftverken i trä, som bör be
traktas som mer svenskt än något annat så är det 
märkvärdigt nog templet. Här torde kombina
tionen av 1920-talets snabba genomslag för de 
vertikalaxlade maskinaggregaten och en, i ett 
internationellt perspektiv, ovanligt dominerande 
klassicism inom den svenska arkitekturen ha spe
lat en avgörande roll. Genombrottet för de stora, 
vertikalaxlade aggregaten, som krävde piede
stala placeringar och spatiösa hallutrymmen, 
skedde i usa och det är också där som vi finner 
de kanske tidigaste exemplen på tempellika expo
neringar. Ett sådant är Tallulah Power House från 
1913 i norra Georgia som trots en från expo- 
nerbarhetssynpunkt föga tacksam lokalisering 
getts en genomarbetad, tempelinspirerad utform
ning.33

Värt att påpeka är också att kraftverksupp- 
dragen skilde sig från de flesta andra byggnads-

Två exempel på historiserande arkitekturmotiv i internationellt kraftverks
byggande. Ovan den 1989 rivna kraftverkskyrkan Kesselstadt i floden Main 
utanför Frankfurt i Tyskland. Foto Ulrich Mattner. Nedan amerikanska kraftverks- 
tempel i Tallulah River i norra Georgia.
Foto från 1914 i Northeastern Minnesota Historical Center, Duluth, MN, USA.

projekt genom att arkitekterna kom in först i 
projektens slutskede. Situationen, där arkitek
terna inte kunde styra projekten som de var 
vana vid, måste ha upplevts som konserverande. 
Som resultat tenderade de att utveckla en större 
följsamhet, mot antingen de traditionella moti
ven eller, som nästa kapitel handlar om, gente
mot den rådande ingenjörsestetiken.

l88 ESTETIK & INGENJÖRSKONST



prototyper för en ny 
kraftstationsarkitektur

1. . l

Med hjälp av nya material och konstruktioner gjordes det tidigt 

försök att skapa prototyper för en specifik kraftstationsarkitektur. 

Grunden för detta arbete lades redan några år in på det nya seklet 

av framför allt Vattenbyggnadsbyråns ingenjörer. Men för gestalt

andet av de mest hållbara, rationella och funktionella lösningarna 

svarade två arkitektkonsulter: Osvald Almqvist för vbb och Erik 

Hahr för Vattenfall och Yngeredsfors Kraft. Till skillnad från de 

tidigare kraftstationstyperna associerades inte här i första hand till 

något äldre känt och upphöjt byggnadsideal. Snarare var det vatt

nets, kraftens och elektricitetens specifika egenskaper som skulle 

åskådliggöras.



Representation eller åskådliggörande

när arkitekterna efter sekelskiftet på allvar tog sig an uppgiften att rita en 

kraftstation kunde de i stort sett förhålla sig på två skilda sätt: antingen söka bland 

äldre förebilder efter en särskild byggnadstyp eller byggnadsstil som de önskade 

associera den nya byggnadsuppgiften till eller också försöka skapa ett helt nytt 

formspråk. I det senare fallet handlade det om att med olika medel åskådliggöra 

byggnadens funktioner och symbolinnehåll.

Vilka funderingar skissandet kunde ge upphov till illustreras väl i samband med 
tillkomsten av Åtvidabergs kraftstation. Byggherre var baronen Theodor Adel- 
swärd, som för belysning och motorkraft i Åtvidabergsindustrierna önskade ett 

mer rationellt tillvaratagande av kraften i Storån. Projekteringen sköttes inom en 
nära vänkrets, där J.G. Richert och vbb stod som förslagsställare och professor 
Isak Gustaf Clason fungerade som baroniets arkitektkonsult. Clason kopplades in 
i samband med grundläggningsarbetet i mars 1905 och kontrakt tecknades med 
Elektriska AB Holmia som både byggde och svarade för leverans av den maskin
ella och elektriska utrustningen.1

Skissandet på kraftstationen bedrevs intensivt under våren. Den här typen av 
nyttoarkitektur var inget som Clason normalt sysslade med, så tappra försök, dock 
utan större framgång, gjordes därför av Adelswärd att sammanföra entreprenören 
med arkitekten: En arkitekt kan svårligen uppgöra ritning till en byggnad för så 
specielt ändamål utan mycket noggranna anvisningar angående de tekniska anord
ningarne, som skola tillgodoses, skriver han till Elektriska AB Holmia i Stockholm. 
Men med lyhördhet gentemot Adelswärds erfarne förvaltare och driftschef Axel 
Nygren lyckades man ändå på Clasons arkitektkontor förvånansvärt snabbt greppa 
uppgiften och leverera tre ganska väsensskilda förslag.2

Till sin hjälp på kontoret hade Clason vid den här tiden en ung norsk arkitekt, 
Rudolf Emanuel Jacobsen (1879-1937), som senare med eget kontor i Oslo ritade 
några uppmärksammade byggnader i nationalromantisk stil. Under Clasons led
ning prövade de sig fram med utgångspunkt från olika romantiska och pittoreska 
förebilder. För två medeltidsinspirerade motiv finns skisser bevarade. Det ena, från 
mars 1905, har kyrkan som förebild med brant sadeltak, fyra höga och smala 
rundbågefönster samt ventilationstorn i nock. Det andra är ett odaterat, troligen 
något senare borgmotiv med platt tak, tre väldiga, småspröjsade, nästan kvadrat
iska fönster och sidoordnat, symmetriskt placerat utledningstorn.3
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Skisser till Åtvidabergs 
kraftstation från Clasons 
arkitektkontor. Motstående 
sida. Det kyrkoinspirerade 
förslaget från mars 1905 och 
ovan det borginspirerade 
förslaget, troligen från april 
1905. T.h. Skisser till det 
slutgiltiga förslaget, signerat 
I. Gust. Clason 4 maj 1905.
Original i Arkitekturmuseets arkiv, 
Stockholm.
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Båda dessa förslag förkastades och ersattes i maj 1905 av en syntes i form av 
en betydligt mer avancerad kraftstation som Nygren fann mycket tilltalande. Den 
hade platt tak i armerad betong enligt Hennebiques konstruktion och ett rejält 
ställverkstorn med kupolformad avslutning. På taket fanns räcken och ett system 
av galgar för högspänningsledningar. Borta var det tillbakablickande angrepps
sättet och det romantiska sökandet efter en representativ förebild. Arkitekterna 
hade i stället med ganska enkla medel gett kraftstationen ett nytt, självständigt 
formspråk där byggnadens ändamål åskådliggjordes och ställdes i fokus.4

Den radikala arkitekturuppfattning som traditionalisten Clason här gav 
uttryck för skulle knappast ha kunnat passera i något av hans övriga projekt. Men 
i detta fallet var byggnadstypen ny och skisserna tillkom dessutom i samband med 
Nordiska Museets färdigställande, då Clason på nära håll samarbetade med expe
rimenterande arkitekter som Carl Bergsten och Axel R. Bergman. 5

Åtvidabergs kraftstation 1989.
Slutresultatet blev ett litet smycke i 
gulvit spritputs med kontrasterande 
inläggningar av s.k. Bäckfallsten, en 
lättkluven och dekorativ skifferart 
som bröts i Åtvidabergstrakten. 
Stilmässigt anknyter byggnaden till 
den eleganta wienjugendstilen och 
påminner närmast i ljushet, linje- 
skärpa och skira lätthet om det 
ungefär samtida Thielska galleriet i 
Stockholm. Signaturerna TA och LD 
ovanför huvudentrén står för bygg
herren Theodor Adelswärd och hans 
hustru Louise Douglas. Foto författaren.
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Den armerade betongen och det platta taket

Den unge arkitekten Axel R. 
Bergmans första kraftstationsupp- 
drag blev a tt hjälpa ingenjörerna 
vid VBB med utformningen av 
Forshults kraftstation i Klarälven. 
Han utförde två alternativa fasad- 
förslag, i delvis putsat tegel och i 
natursten; båda dock försedda 
med platt tak. Se även nästa sida.

Original daterade 30.10.1905, förvarade 
vid institutionen för konstvetenskap,
Umeå universitet.

Åtvidabergs stati o nen S radikala form möjliggjordes i hög grad av den 
armerade betongen. Introduktionen av armerade betongbjälklag skapade nya för
utsättningar för att öka exempelvis spännvidden på maskinhallarna. Det var önsk
värt med stora, öppna ytor utan störande pelare inne i maskinhallarna, inte minst 
vid manövreringen av traverserna. Betongen var också ett brandhärdigare, enklare 
och relativt sett stabilare alternativ till den tidigare tekniken att spänna in korta 
tegelvalv mot tättlagda I-balkar. Brandhärdiga mellanbjälklag var en nödvändig 
förutsättning för att kunna flytta upp ställverksfunktionerna, ett tätt och stabilt 
takbjälklag för att kunna nyttja takytorna för galgar och utledning. Betongtaken 
täcktes utvändigt med papp, ofta s.k. ruberoidpapp, och ovanpå denna i regel av 
ett skyddande gruslager. Grustäckningen krävde stöd för uppläggningen, vilket, 
som vi sett tidigare, skapade möjligheter för arkitekterna att ge de uppdragna krö
nen en konstfull bearbetning.6

Intresset för den armerade betongens möjligheter inom husbyggandet var stort 
över hela västvärlden efter det att fransmannen Franęois Hennebique 1897 och 
amerikanen Ernest Leslie Ransome 1902 lanserat sina nya skelettkonstruktions- 
system. Åren 1905-07 försiggick i Sverige ett flitigt experimenterande med kraft

stationen och den armerade betongen. Uppenbarligen var syftet att försöka hitta 
en förenklad och rationell prototyp till den nya byggnadstypen. Ingenjörerna vid 
VBB intog här en central roll. De projekterade under perioden ett flertal för denna 
tid mycket stora vattenkraftverk för olika byggherrar, framför allt i Sydsverige: 
Forshult i Klarälven för Uddeholms AB, Laganverken för Sydsvenska Kraftaktie
bolaget, Yngeredsfors för pappersbruket Papyrus AB i Mölndal, Häggårda för 
Borås stad och Gullspång för Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors.?

I oktober 1905 hade vbb ett färdigt förslag till kraftstation i Forshult. Byggna
den ska förses med platt tak, som i likhet med samtliga bjälklag i byggnadens östra del 
utföres af armerad beton i syfte att uppnå fullständig brandfrihet står det i förslags- 
beskrivningen. Men det anges också fler skäl: ”Af estetiska skäl hafva vi föredragit 
det platta taket, och en kostnadsjämförelse visar dessutom att ett brandfritt lutande 
tak, t.ex. med korrugerad plåt på järntakstolar icke ställa sig afsevärdt billigare”. 
Till den utförliga beskrivningen bifogades två alternativa fasadförslag utarbetade 
av vbb:s nye konsulterande arkitekt Axel R. Bergman. Huvudgreppet var detsamma 
och skisserna är klart besläktade, även om de skiljer sig åt i de flesta detaljer.8
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Fasadbehandlingen visade att Bergman, som just hade kommit hem från en 
längre studieresa nere på kontinenten och i Nordafrika, var tydligt inspirerad av 
morisk byggnadskonst och framför allt den originella jugendarkitektur som prak
tiserades i kretsen av Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich och Josef Hoffmann 
nere i Wien. Uttalandet att man av estetiska skäl föredrog ett platt tak får inte tolkas 
så att det platta taket vid den här tiden hade något estetiskt egenvärde utan snarare 
att det bildade en arkitektonisk utgångspunkt för en bearbetning av krönet. För 
det var med det rikt profilerade takkrönet som Bergman, mer än något annat, här 
gav kraftstationen dess karaktär.

vbb:s arbete med de fyra Laganverken (Majenfors, Bassalt, Knäred Övre och 
Knäred Nedre) avsatte fram till början av 1907, då man efter en kontrovers med 
uppdragsgivarna avsade sig vidare engagemang, ett stort antal förslag som aldrig 
kom till utförande. Först och främst förslag till tegelstationer med betongbjälklag 
men även till kraftstationer där också den bärande konstruktionen var tänkt i 
armerad betong. Under våren 1906 var upp till tolv ingenjörer vid byrån samtidigt 
sysselsatta med förslagen. De första fasadritningarna, till Majenfors, låg klara i 
juni 1906 och någon månad senare följde en variant på Majenforsritningen för en 
kraftstation i Knäred. De byggde båda på upprepade murförkroppningar omväx
lande med breda, rundbågiga fönster, platta tak och uppdragna krön. Motivet bestod 
av några få standardkomponenter och var lätt att upprepa. Det känns igen från det 
något senare utförda förslaget till nationalkraftverk i Trollhättan, men var inte utfört 
med samma lätthet och elegans. Det är också oklart om någon arkitekt kopplades 
in eller om byråns ingenjörer själva svarade för ritningsarbetet.

T.v. VBB.-s kraftstationsförslag till 
Majenfors i Lagan för Sydsvenska 
Kraftaktiebolaget från 5 juni 1906. 
T.h. Samma byrås variant till 
fasader för en kraftstation i Knäred 
från 18 juli 1906. De återkomman
de enkla, geometriska dekora
tionerna var typiska jugendinslag 
vid denna tid.
Från mikrofiche i VBB:s arkiv, Stockholm.
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Parallellt med Majenforsförslaget i juni 1906 projekterade vbb ett annat syd
svenskt kraftverk, nämligen Yngeredsfors I i Ätran. Även här var taket på kraft
stationen platt, tegelmurarna bärande och bjälklagen utförda i armerad betong. 
Ett antal stora, närmast kvadratiska fönster och odekorerade, vertikala murför
stärkningar som avtecknade sig i fasaden gav dock kraftstationen helt andra karak
tärsdrag, mer liknande 1910-talets rationella fabriksarkitektur. Den radikala formen 
bibehölls projekteringen igenom och Yngeredsfors kraftstation togs i drift sommaren 
1907 som en särling bland svenska kraftstationer. Med de jättelika, kvadratiska 
fönstren och råa, oputsade tegelfasaderna påminde den mer om amerikanskt kraft
verksbyggande. ”Amerikanskt” var också det med övervåningen integrerade ställ- 
verkstornet. I usa, liksom i Yngeredsfors, arbetade man tidigt med mycket höga 
utspänningar. Då var det rationellt att avskilja de riskabla och brandfarliga appa
raterna på övervåningen (eller taket), särskilt om bjälklagen kunde konstrueras så 
att de klarade av att bära den tunga utrustningen.?

Yngeredsfors 1 kraftstation i Ätran. Ovan VBB:s rationella fasadritning 
till kraftstationen från juni 1906, troligen utförd av ingenjören 
A.E. Westerling. Mikrofiche i vbb:s arkiv, Stockholm. T.h. nedströmsfasaden med 
kraftutledning från ställverket på andra våningen. Foto i abb:s arkiv, Västerås.
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De armerade betongbjälklagen i Yngeredsfors konstruerades och göts av Cement- 
& Betonbyggnadsbolaget Arcus. Samma firma assisterade vbb vid bjälklagskonst- 
ruktionerna till Häggårda kraftstation i Häggån. Även denna kraftstation var ame- 
rikainspirerad med platt betongtak och stora rektangulära fönster, men med sido
ordnat ställverkstorn. Betong användes också här som s.k. bakmur till kraftsta
tionens yttre beklädnad, i detta fall natursten. Häggårda kraftstation projektera
des med arkitekthjälp, tillhandahållen av byggherren Borås stad. Med detta upp
drag inledde Boråsarkitekten Herman Göranson (1866-1943) en mångårig gär
ning som Elverkets specielle arkitektkonsult. För kraftstationens huvudkonception 
stod dock vbb, i första hand genom ingenjören E. A. Jacobson. Av ingenjörsrit- 
ningarna från oktober 1906 framgår att byggnadens disposition i stort bestämdes 
redan här, exempelvis tilloppstubens relation till maskinhallen, maskinaggregatens 
placering i maskinhallen, den elektriska kontrollutrustningens disposition och 
utrymmen i ställverkstornet, transformatorernas placering och inbåsning, tak
konstruktion, rumshöjder, serviceutrymmen. Arkitektens insatser beträffande inte
riören torde ha inskränkt sig till en omlokalisering av reparationsverkstad och
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Maskinhallen i Yngeredsfors I omkring 1910. Det stabila takbjälklaget som bar upp ställverket 
på andra våningen bestod av tätt ställda, vota de betongbalkar, sammangjutna med en golvplatta i 
en monolitisk konstruktion. Anläggningen revs i samband med att ett nytt verk togs i drift 1964.
Foto i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

materialförråd, uträtandet av väggen mot tuben och anordnandet av trappar- 
rangemanget över transformatorerna upp till ställverkstornet.

Göransons huvudsakliga insats är i stället att hänföra till kraftstationens fasad- 
gestaltning. Valet av råhuggna gnejsblock som fasadmaterial var t.ex. något som det 
argumenterades hårt för från Boråshåll, trots motstånd från vbb som föredrog 
putsat eller fogstruket tegel. Gnejsen fanns visserligen tillgänglig på byggnadsplat- 
sen, men användningen av natursten till annat än grund och sockel måste i första 
hand betraktas som en estetisk fråga. VBB-ingenjörerna var också missnöjda med 
att de stora, raka fönsteröppningarna försågs med omfattningar i betong och puts: 
Beklädnaden saknas å de ställen, där den enligt vår åsikt bäst behöfves, nämligen 
kring fönster ocb dörrar, där faran för åverkan är större än vid en slät muryta.xo

Herman Göransons arkitektritningar från april 1907 visar fasader i skarpskurna, 
råhuggna naturstensblock som tillsammans med fönstrens småspröjsade rutighet 
ger en sträng, fortifikatorisk karaktär; avviker gör bara ställverkstornets övervån
ing, som av ”tekniska” skäl murades upp av tegel med puts. Dekorationer saknas 
nästan helt, vilket ger materialens och konstruktionernas egenheter fritt spelrum. 
Den magnifika krönlisten, med vilken arkitekten dolde det platta taket, pryddes av 
stadsvapen och elektricitetspilar. Denna sattes dock aldrig upp utan fick stryka på
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VBB-ingenjörernas plan- och 
sektionsritningar till Häggårda kraft
station, daterade 25.10.1906.
Ur ritning i VBB:s arkiv, Stockholm.

Boråsarkitekten Herman Göransons plan och västfasad till Häggårda kraftstation från 
april 1907 samt detalj av bottenvåningens eleganta gnejsfasad 1994. Observera att
sadeltaket är senare pålagt. Ritningar på mikrofilm i Stadsarkivet, Borås och foto författaren.

Ol-y ■fT^r-TTTT: .-r. -'I. -.:r

v.v- -L-
-1.

T-tn-, -

----- ! -t-*i - - i-

Safe c -4Ł l.l ~f—I-

PROTOTYPER FÖR EN NY KRAFTSTATIONSARKITEKTUR | 197



foten i samband med kostnadsbesparingarna i projektets slutskede. Kvar blev bara 
yttertakets tunna betongskiva. Arbetschefen Einar Nordendahl föreföll inte heller 
vara den som direkt bevakade de estetiska intressena. Till skillnad från vb b-ingen
jören Jacobson, som i den bevarade korrespondensen förespråkade att det skulle vara 
trefligt och flott, helst då det är fråga om en ‘offentlig’ byggnad, menade Norden
dahl att aldrig någon skulle komma att se huset här i tassebygden.11

För Sydkraftsbolagets kraftstation i Knäred Övre lade vbb också fram ett alter
nativt förslag med den bärande konstruktionen helt i armerad betong. Tegel före
kom bara som fyllnadsmaterial i de delar av överbyggnaden som inte utsattes för 
någon större påkänning. Förslaget, som var ordentligt genomarbetat med kom
pletta fasadritningar, hade troligen delvis anpassats till den tänkta entreprenören 
Skånska Cementgjuteriet. vbb hävdade att en kraftstation i armerad betong var 
betydligt billigare och gav bättre belysning av maskinhallen än en kraftstation av 
traditionellt, massivare konstruktion. Trots detta godtog inte beställarna förslaget. 
I en brevväxling med vbb från december 1906 kom det bland annat fram tvek
samheter angående det estetiska och man ställde sig också frågan huruvida järn
inlägget i den föreslagna kraftstationen af armerad beton kan anses fullständigt 
skyddadt mot rost. Att järnet skulle rosta avfärdades dock av vbb, med hänvisning 
till att experterna var eniga om att det bästa skyddet mot rost är att omgifva järnet 
med ett hölje af fet beton eller cementbruk.

Frågan om den ena eller andra byggnadens företräde ur arkitektonisk synpunkt 
är naturligtvis individuell, hävdade Sven Lübeck, som troligen var den av vbb:s 

ingenjörer som höll i pennan, och fortsatte: Dock vill jag såsom min mening fram
hålla lämpligheten af att gifva äfven ytterväggarna en behandling motsvarande de 
krafter, för hvilka de skola utsättas. Detta hafva vi sökt åstadkomma genom att 
under hvar och en af bjälklagens hufvudbalkar anordna en stödpunkt, från hvil
ken den betydliga lasten direkt öfverföras till afloppets mellan- och ytterpelare 
genom vertikala stöd och spetsbågehvalf. I betraktande af, att ett nytt material for
drar en ny stil, anser jag det här uppnådda resultatet mycket tillfredsställande. 
Beträffande slutligen den stora fönsterarean, så har jag i Hamburgs hamn sett ett 
helt byggnadskomplex, Hamburg-Amerikaliniens reparationsverkstäder, hvars 
ytterväggar till allra största delen utgöres af ett slags difuserande glas. Intrycket 
häraf var tilltalande, icke minst i byggnadens inre, där ljustillgången naturligtvis 
var den bästa möjliga.12-

VBB:s förslag till kraftstation
"utförd af armerad beton" för 
Knäred Övre från januari 1907 
(entréfasad och nedströmsfasad). 
För att markera "de konstruktiva 
anordningarna” var alla betongytor 
tänkta att putsas och utfacknings- 
väggarna i tegel att fogstrykas. För
slaget var troligen ritat av ingenjören 
P.G. Hörnell, eventuellt med 
assistans av någon arkitektkonsult.
Mikrofiche i VBB:s arkiv, Stockholm.
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Cullspångs kraftstation, en kort 
period Sveriges största.
Ovan. Arkitekten Axel R. Bergmans 
skisser över gavelfasaderna till 
Cullspångs kraftstation, signerade 
4.10.1907. Det hela är utfört i en 
för sin tid mycket avancerad jugend- 
rationalism.
Ritningsoriginal deponerat vid institutionen 
för konstvetenskap, Umeå universitet.

T.h. Kraftstationen fotograferad
strax efter idrifttagandet. Efter 
påstötning från beställaren något 
modifierad i förhållande till 
ritningarna.
Foto i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

Resonemanget bland vbb:s ingenjörer om att ett nytt material fordrade en ny 
stil är intressant så tillvida att man här verkligen har försökt att med hjälp av den 
armerade betongen skapa en mer rationell arkitektur anpassad för kraftstationens 
ändamål. Med dess utpräglat fyrkantiga form, i fasaden redovisade skelettkon
struktion, markerade gavelentré, platta tak och kraftiga taklist var även detta för
slag besläktat med den allra nyaste rationella amerikanska och tyska fabriksarki
tekturen. Men genom att pelar-balksystemet inte utnyttjats konsekvent, utan de 
väldiga maskinhallsfönstren lastats av via spetsbågar hade man med enkla medel 
åstadkommit en mer sammanhängande, större fönsterarea. Man hade dessutom 
fått en säregnare och mer anslående arkitektur som måhända bättre svarade upp
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mot maskinaggregatens väldighet och det rinnande vattnets uttrycksfullhet.
En som också säkerligen deltagit i stildiskussionerna var vbb:s underkonsult 

arkitekten Axel R. Bergman. År 1907 fick han uppdraget att rita Gullspångs stora 
kraftstation i Gullspångsälven; projekteringsarbetet hade då pågått under ingen
jören Nils Westerbergs ledning på vbb sedan april 1906. Kraftstationen utfördes 
i tre våningar, med bjälklag och bottenvåningens maskinhallsväggar i armerad be
tong. Innan anläggningen invigdes den 30 juli 1908 hann Bergman leverera ett fler
tal ritningar, den ena radikalare än den andra. Länge höll han fast vid en tunn, 
skivaktig mur utan kontreforter mellan fönstren, allt i ett geometriserande form
språk. Kontrasten till det samtidigt projekterade nationalkraftverket i Trollhättan 
var så stor som tänkas kan och i Gullspång ställde man sig t.o.m. undrande över 
om de tunna murarna utan mellanväggar verkligen skulle hålla.1?

Finnfors kraftstation i Skellefte- 
älven togs i drift den 1 juli 1908. 
Med sadeltak och sidoordnat 
utledningstorn framstod den inte 
alls så radikal som Gullspångs kraft
station. Men med den vita putsen i 
skilda strukturer och olika geometriska 
dekorer utgör kraftstationen i Finn
fors ändå ett raffinerat exempel på 
den moderna wienjugendstil som 
Bergman så skickligt tillämpade. 
Bilden visar entrégaveln.
Foto författaren 1992.

I oktober 1907 signerade Bergman några extremt utmanande fasadskisser, i en 
blandning av rationell ingenjörsestetik och wienjugendstil. Resultatet blev en raffi
nerad jugendrationalism i glas, betong och med stålrörsbalkong, delvis täckt av 
korrugerad plåt. Vid den här tidpunkten var detta ett synnerligen radikalt arkitek- 
turtänkande. Det fick sina motsvarigheter först i 1930-talets finlemmade funktio
nalismi och ger som denna närmast nautiska associationer.

vbb:s engagemang av en arkitekt för kraftstationens utformning hade däremot 
inget stöd hos byggherren, John Hedin vid Kraftaktiebolaget Gullspång-Munk- 
fors. Tvärtom hade han svårt att förlika sig med Bergmans avancerade arkitektur 
utan ansåg arkitektens arbete som odugligt. Den här negativa synen på arkitekt
medverkan fanns bland flera byggherrar vid denna tid, bl.a. i Skellefteå när Finn
fors kraftstation i Skellefteälven projekterades. Här var det ingenjörsfirman Unander 
8c Jonson som höll i trådarna, men med samme Axel R. Bergman som arkitekt
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Sikfors kraftstation i Piteälven
togs i drift 1912. Den uppfördes 
helt i betong och försågs med mot
ställda pulpettak. Betongväggarna 
i kraftstationen täcktes utvändigt 
med en rosafärgad puts.
Foto författaren 1992.

konsult. Den ansvarige ingenjören Fred
rik Jonson lyckades emellertid få med Berg
man i projektet genom att på ett elegant 
sätt frånsvära sig och kåren en estetisk 
kompetens: Beklagar att arkitekt ej skall 
användas, och skola vi försöka att göra 
förslaget något så när skapligt, ehuru väg- 
och vattenbyggare icke äro kända för att 
hafva någon vidare arkitektsmak.m 

Med Unander & Jonson som huvud
konsulter blev Finnfors kraftstation mer 
traditionell i form och utförande. Vid av- 
syningen i augusti 1908 fick den också ett 
positivt mottagande och ansågs vara både 
vacker och storartad. Missnöjet bör där
för inte vara riktat mot Bergman person
ligen utan snarare tolkas som en reaktion 
mot något som en utpräglat nyttoinrik- 
tad person kunde betrakta som estetisk 
överkurs. Samma sak gällde Sydsvenska 
Kraftaktiebolagets negativa reaktion på 
förslaget till en Knäredsstation i armerad 
betong och Boråsarnas beslut att avstå 
från det eleganta takkrönet på Häggårda. 

Från beställarhåll hade man också sedan 1890-talet blivit bortskämd med att ingen- 
jörsbyråerna i den här typen av uppdrag tog ett ansvar för både form och innehåll. 
Att det nu kom ytterligare en yrkeskategori in i projekteringsprocessen som kost
ade pengar och dessutom hade egna, oftast väldigt bestämda, åsikter sågs inte av 
alla med blida ögon.15

Betongens förträfflighet i vattenkraftssammanhang manade också väg- och vat
tenbyggnadsingenjörerna att ta ytterligare ett steg och projektera kraftstationer 
helt gjutna i betong. Väl medvetna om svårigheten att ge fasaderna ett tilltalande 
yttre förefaller det som om man valde att inte engagera arkitekter i dessa samman
hang. Två bevarade anläggningar, där både stomme och ytterväggar göts i betong, 
finns det anledning att lyfta fram. De representerar två helt skilda angreppssätt för 
fasadgestaltningen. Den första är Sikfors i Piteälven som togs i drift 1912 och rita
des av förre vbb- och Sydkraftsdirektören, ingenjören Mats Fledlund. Denne, som 
varit med och ifrågasatt den armerade betongens förträfflighet i Knäred Övre, fick 
nu möjlighet att tillsammans med byggnadsfirman Kreuger & Toll konstruera och 
utforma en kraftstation i betong efter eget huvud.16

Resultatet blev en kraftstation gjuten helt i betong med maskinhall och ställ- 
verkstorn täckta med motställda pulpettak. Takprofilerna var nya för svenska för
hållanden och förebådade den så viktiga karaktärsegenskapen i Osvald Almqvists 
funktionalistiska kraftstationer från sent 20-tal. Förebilden var med all säkerhet 
amerikansk. I den grundliga redovisningen av Hansens och Malms amerikaresa i 
samband med anläggandet av nationalkraftverket Olidan i Trollhättan (se tidigare 
s. 120 och bild på s. 215) presenterades nämligen den snarlika kraftstationen 
Taylors Falls utanför Minneapolis från 1906. Taylors Falls var även den gjuten i 
betong och försedd med motställda pulpettak och Hedlund kan som fackman inte 
ha undgått att ta del av beskrivning och illustrationer i den för svenska förhållanden 
så centrala reserapporten.1?

1 Sikfors putsades betongfasaderna och ströks med rosa kalkfärg. På Överums
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bruk däremot byggdes för första gången en kraftstation som saknade ett dekora
tivt ytskick på den råa betongen. Projektor och formgivare till denna i dubbel be
märkelse helgjutna lilla kraftstation var ingenjören John Giers i Arboga. Hans metod 
för att försköna råbetongen var att direkt på fasaden formgjuta olika dekorations
detaljer. På fasaden avtecknar sig fönster- och dörromfattningar, murförstyvningar, 
en fris och över entrén byggnadsåret 1916, allt med en skarp geometrisk relief
verkan. Betongtaket är svagt välvt och döljs delvis av gavlarnas sirliga voluter, ett 
avklingande eko från den italienska manierismens formvärld.

Kraftstationen utgör ett förnämligt prov på ett formsättningsarbete som på
minner om den teknik som användes vid bruket för tillverkning av gjutjärnspro- 
dukter. Eftersom det var brukets eget folk som byggde kraftstationen ligger det 
nära till hands att tänka sig att man såg det som en utmaning att tillämpa sina 
yrkeskunskaper även i dessa sammanhang.

Överums kraftstation skulle ursprungligen på traditionellt vis muras upp av 
tegel och förses med sadeltak. Anledningen till att man i stället valde en s.k. mono
litisk betongkonstruktion med samverkande väggar och bjälklag verkar vara de 
svåra markförhållandena med vattenförande lerlager som gav risk för sättningar. 
Konstruktionen var av allt att döma lyckad för 1918 ritade John Giers också en i 
det närmaste likadan kraftstation till Kristinehamns stad vid den s.k. Mellankvarn. 
Anläggningen lär dock aldrig ha kommit till utförande.18

Kraftstationen Överum Nedre som byggdes för 
brukets snickerifabrik och verkstäder är nedlagd 
sedan länge. Kvar står dock det betonggjutna maskin
huset som ett unikt och fängslande minnesmärke 
över en tidig och mycket okänd betongbyggnads- 
epok. Den tomma kraftstationen har nyligen genom
gått en varsam upprustning, toton författaren 1991.
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Arkitekten Erik Hahr och betongrationalismen

Två perspektivskisser över västra 
gaveln till Lilla Edets kraftstation 
baserade på Erik Hahrs ritningar.
T.v. Ett tidigare alternativförslag med 
större sammanhängande fönster
ytor. T.h. Det slutgiltiga utförandet i 
en striktare och mer standardiserad 
form. Som skisserna antyder skedde 
utledningen av den elektriska 
kraften första tiden från taket.

Skisser i Vattenfalls arkiv, Stockholm 
respektive ur Statens kraftverk vid Lilla Edet, 
1923 (s.107).

Erik HAHR (1869-1944) ÄR den arkitekt som tillsammans med Axel R. Berg
man har ritat flest kraftstationer här i landet. Han var kanske också den mångsidigas
te arkitekten i dessa sammanhang, den som bäst tolkade kraftverksbranschens inten
tioner och skickligast utnyttjade betongens möjligheter. Ändå var han inte utbildad 
arkitekt, utan precis som den jämnårige Peter Behrens i Tyskland från början konstnär. 
Arkitekt blev Erik Hahr genom praktiskt arbete och 1897 satte han upp eget arkitekt
kontor i Stockholm. Kontakten med kraftverksbranschen fick Hahr tidigast i Västerås 
där han 1909 blev stadsarkitekt och omedelbart fick ta itu med utformningen av 
stadens nya elektricitetsverk (ångkraftverk). Även asea anlitade honom för ett antal 
fabriksbyggnadsprojekt och 1914-15 engagerades han av Vattenfallsstyrelsen för 
att rita nio stora transformatorstationer till Älvkarlebynätet. Arbetet hade påbör
jats av arkitekten Erik Josephson med sekundärstationen i Hälistä, men övertogs 
av Hahr när nätet nådde fram till Enköping, Uppsala och Dannemora.1?

Under 1910-talet axlade Erik Hahr allt mer Josephsons roll som Vattenfalls 
arkitektkonsult. Parallellt med tillkomsten av Älvkarlebynätets sekundärstationer 
påbörjade Vattenfall anläggandet av ett stort ångkraftverk. Det var tänkt att kom
plettera nationalkraftverken vid belastningstoppar under högbelastningssäsongen 
och fungera som lågvattenreserv vid torrår. Ångkraftverket hamnade i Västerås, 

av två goda skäl: staden låg centralt i förbrukningsområdet och erbjöd goda hamn
möjligheter vid Mälarfjärden vilket underlättade bränsleförsörjningen. Stadsarki
tekten Erik Hahr blev den som fick rita alla i anläggningen ingående byggnader, 
en uppgift av stort format, jämbördig med Mimerverkstaden inne på asea:s områ
de som han just lagt sista handen vid. Med statens ångkraftverk på meritlistan var 
Hahr definitivt etablerad som kraftverkskonsult. Och när Erik Josephson på grund 
av sjukdom i början av 1920-talet tvingades avsäga sig uppdraget med Lilla Edets 
kraftstation, som han hade påbörjat 1917, blev det Erik Hahr ensam som fick ta 
hand om Vattenfalls arkitektoniska frågor under de närmaste tjugo åren.10

Kraftstationen i Lilla Edet markerade genombrottet för en ny typ av vertikala 
maskinaggregat, de s.k. kaplanturbinerna, som ställde lite annorlunda krav på kraft
stationerna. De sammansatta aggregaten krävde ordentligt med utrymme på höj
den och gott om plats på golvet för att maskinerna skulle kunna lyftas isär vid ser
vice. I Lilla Edet installerades ett kaplanaggregat av tidigare aldrig skådat format. 
Utrymmeskraven, liksom önskan att av funktionella och estetiska skäl bygga in
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intagspartiets avstängningsluckor, löstes med hjälp av en funktionsuppdelning så 
att maskinhallen bildade ett eget, högre mittskepp omgivet av två lägre sidoskepp 
för intag respektive ställverk. Det basilikala motivet erbjöd en både praktisk och 
slagkraftig form. Maskinhallen kunde byggas till den höjd som krävdes och ändå 
likt en basilika få plats med långa fönsterrader, ”klerestorium", ovanför sidoskeppens 
tak; ett överljus som kompletterades med uppglasade och accentuerade gavelpartier. 
Bevarade skisser visar hur Erik Hahr prövade sig fram, särskilt med utformningen 
av den västra huvudgaveln. Efter att ha övergett ett förslag med större samman
hängande fönsterytor stannade han för en striktare och mer standardiserad form.2-1 

Mittskeppets gavelfasad med dess vertikala, slitsade glaspartier, liksom för övrigt 
hela den blocklika byggnadskroppen krönt av den kraftiga taklisten, påminner om 
de rationella fabriksbyggnader för aga i Lidingö som Hahr utformat några år tidi
gare. Det gör också den byggnadsmetod som Vattenfall här praktiserade för första 
gången i kraftstationssammanhang. Hela byggnadsstommen är utförd i ett pelar- 
balksystem av armerad betong med utfackningsväggar i tegel. Från arbetet med 
AGA-fabrikerna, där Hahr samarbetade med Industribyrån under ledning av den 
framstående ingenjören T. A. Bergen, hade han lärt sig att framhäva den bärande 
skelettkonstruktionen i fasaden. Så gjordes även i Lilla Edet där de betonggrå 
pelarna och balkarna än idag avtecknas mot utfackningsväggarnas ljusgula puts. 
Interiören är enkel men mycket effektfull. Utgående från skelettkonstruktionen 
skapade Hahr med hjälp av färgfält och ytmässigt linjespel en antikiserande hel
het där den runtom löpande meanderslingan fungerar som en krönlist.12
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Kraftstationen med skelettkonstruktionen effektfullt avtecknad mot 
utfackningsväggarnas ljusgula puts. Maskinhallen inryms i det höga mitt
skeppet och intaget i det enda synliga lägre sidoskeppet mot dammen.

Med Lilla Edets kraftstation, i drift 1926, tog Vattenfall 
definitivt steget in i det rationella betongbyggandet Bilden 
visar pelar-balksystemet under gjutning i januari 1925.

Motstående sida.
Interiör från maskinhallen med generatortopparna till de 
tre jättelika aggregaten (kaplanaggregatet G1 närmast 
kameran) och trappan upp till kontrollrummet i det lägre 
ställverksskeppet.
Foto författaren 1989 respektive äldre bilder i Vattenfalls arkiv, Stockholm.
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Det har ofta anförts, att just den ökade användningen av betong som byggnads
material skulle vara ett skäl att ta upp de klassiska formmönstren, skriver Henrik 
O. Andersson i den utmärkta boken Nordisk klassicism. Erik Hahrs behandling 
av Lilla Edets kraftstation är ett utmärkt exempel på hur den klassiska arkitektu
rens tydlighet i vad som är bärande och buret får sin renässans. Konstruktionen 
är här formbildande på samma sätt som i antiken och skelettkonstruktionen i arme
rad betong serverade själsfrändskapet på silverfat; här behövde man inte ornera 
fasaden med lisener för att ge sken av klassicism.z3

Anläggningen i Lilla Edet blev inledningen till experimenterandet med ett allt 
rationellare och ändamålsenligare kraftstationsbyggande i armerad betong. Arki
tekten Erik Hahr spelade här en central roll, både i sin egenskap av Vattenfalls 
konsult och i samband med uppdraget att utforma Skogsforsens kraftstation i 
Ätran för Yngeredsfors Kraft (Sydkraft). Den råa, nakna och osmyckade betongen, 
som i kraftstationerna tidigast fick sin användning i turbinsumpar och botten
bjälklag, blev genom Erik Hahr estetiskt accepterad också som fasadmaterial. Det 
hade inte betongen varit tidigare. I de få kraftstationer som tidigare uppförts med 
betongfasader hade man på olika sätt försökt att dölja den ”fula” betongen. Oftast 
gjordes det med hjälp av puts och färg men också genom ornamentala utsmyck
ningar som i den säregna kraftstationen i Överum. I Skogsforsens kraftstation som 
togs i drift 1939 exponeras däremot den nakna, råa betongen utan någon som 
helst efterbehandling av formavtryck, luftblåsor eller andra skavanker. Bakgrun
den till valet av betong skildras i Teknisk Tidskrift på följande sätt:z4

Kraftstationshuset var först avsett att utföras av tegel med trätak på järntak
stolar. Under byggnadstiden framkom önskemålet att göra taket säkert åtminstone 
för flygbrandbomber, varför det beslöts att taket skulle göras av 15 cm tjock betong. 
När arkitekten, arkitekt Hahr, haft sitt ord med i laget, beslöts slutligen, att hela 
byggnaden skulle göras av betong, som skulle vara synlig och obehandlad i fasad
erna. Enär kraftstationen är utförd halvautomatisk och sålunda icke kräver ständig 
maskinvakt, kunde kraven på värmeisolering sänkas och isoleringen av väggen 
placeras invändigt.

De sammanhängande betongytornas enformiga och döda karaktär skapar lätt 
en bunkerkänsla. Detta undvek Hahr i Skogsforsen genom att avsluta väggparti
erna med ett runtomlöpande fönsterband under den tunna, utstickande betong
takskivan. Det var ett enkelt arkitektoniskt grepp som gav en nödvändig artiku
lation av betongytorna och samtidigt medgav ett suveränt överljus till den lilla, 
närmast kubiska maskinhallen. Kraftstationen består med andra ord av ett ratio
nellt utformat betonghölje runt det enda kaplanaggregat som reser sig därinne, 
mitt på golvet.

ett liknande försök till formoptimering av kraftstationen prö- 
vade Vattenfall några år tidigare i Göta älv. Kraftstationen heter Vargön och togs 
i drift 1934, även denna gång med Erik Hahr som arkitekt. Efter amerikanska idéer, 
lanserade mer än tio år tidigare, men inte prövade, för bl.a. Muscle Shoals Deve
lopment i Alabama, byggde man här en kraftstation utan regelrätt maskinhall. 
Generatorerna till de två kaplanaggregaten täcks i stället av plåthuvar placerade 
ovanpå den höga, grönmålade betongunderbyggnaden. Underbyggnaden med vid
hängande ställverk är gjuten med korta formbrädor, vilket ger fasaden en skrovlig 
karaktär. Valet av formvirke är troligen gjort utifrån estetiska överväganden, men 
utesluter inte de ekonomiska och militärstrategiska bevekelsegrunderna, nämligen 
att minimera formkostnader och efterbehandling, respektive reflexer i fasaden.z5

Med Vargön tog Erik Hahr död på föreställningen om kraftstationen som en 
statusbyggnad. Den egaliserades nu i modernistisk anda och betraktades som vil-

Skogsforsens kraftstation
från 1939 i en rationellt 

utformad betongarkitektur. 
Traversbanan vilar direkt 

på betongväggarna. 
Utkragningen under fönstren 

ger plats för traversen.
Foto författaren 1989.
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ken annan byggnadsuppgift som helst. En simplare och rationellare form för det 
rationella innehållet gick knappast att åstadkomma. Det var en betongrationalism 
som vände på den klassiska harmonin och upphöjde antiestetiken till estetisk 
norm. På det planet förebådade Vargöns kraftstation i960- och 70-talens kraft
verksbyggande, präglat av enkelhet, snabbhet och billiga lösningar.

Erik Elahrs engagemang för Vattenfall varade ända till i början av 1940-talet. 
Den då över 70-årige arkitekten hann under sina sista år lägga handen vid utform
ningen av ytterligare några större kraftstationer: Stadsforsen i Indalsälven (1939),
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Vargöns kraftstation i Göta älvsom togs i drift 1934 utan maskinhall. Ovan t.v. Den väldiga underbyggnaden med vidhängande ställverk och utledning. 
Ovanpå underbyggnaden skymtar huvarna till de båda plåtinklädda generatorna. Nedan de båda generatorhuvarna ovanpå underbyggnadens betongtak. 
Foton i Vattenfalls arkiv, Stockholm. Detalj från Ställverkets balkong. Foto författaren 1991.



T.h. Stadsforsens kraftstation i 
Indalsälven ritades av arkitekten 
Erik Hahr och stod klar precis i 
inledningen av andra världskriget. 
För att skydda den jättelika bygg
naden mot flygbomber försågs det 
platta taket med ett 2,5 meter 
tjockt splitterskydd av granit och
betong. Foto författaren 1992.

Nedan.
Hojums kraftstation i Trollhättan 
under byggnad i juni 1943. Maskin
aggregaten till Hojums kraftstation 
förlädes till en maskinsal i berg.
Det som möter ögat är i stället en 
överbyggnad av intaget (där tillopps- 
vattnet till turbinerna tas in) i betong 
och granit. Bilden visar tillopps- 
kanalen och intagsbyggnaden som 
håller på att kläs in med granit
block. 1 bildens högra del syns ena 
tilloppskanalen till Olidan med 
"stora luckan".
Foto hos Innovatum, Trollhättan.

Hojum i Göta älv (1943) och för Krångedebolaget, Gammelänge i Indalsälven som 
togs i drift 1944. Att de alla byggdes under eller strax före andra världskriget 
påverkade deras utformning. Hojum, som ligger något uppströms Olidestationen 
inne i Trollhättan, sprängdes ner i berg och försågs med allt tänkbart skydd mot 
flyganfall. Till och med intaget fick en överbyggnad i kraftig betongkonstruktion 
helt inklädd med granitblock.-6
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Från 1938 och några år framåt blev bombskyddstak en viktig angelägenhet för 
ett stort antal av statens kraftstationer. Så kallad skyddsgranit köptes in från sten
brott över hela landet och testades beträffande tryckhållfasthet och slagtålighet i 
särskilda skjutprov av Statens Provningsanstalt. Av proven framgick att det för en 
600 kilos bomb krävdes minst 1 meters granitbeklädnad. Bombskyddstaken lades 
därför i flera lager, vardera i en tjocklek av upp till 50 cm, ovanpå en tjock bärande 
betongplatta. För kraftstationen i Stadsforsen ska sammanlagt 1 900 kubikmeter 
granit ha köpts in och fördelats i tre skift med ett lager av den starka Bohusgraniten 
överst och två lager av den inte lika sega stenen från Graninge bruk därunder. Det 
omkring 2,5 m tjocka taket bildar en slags förvuxen kornisch som faktiskt harmoni
erar med den väldiga betongkolossen till kraftstation, maskerad som den är till ett 
femvånings hyreshus. Stadsforsens stränga och monumentala stil underströks 
ytterligare av den tidigare obehandlade betongytan. Även den närliggande 
Gammelänge formgöts och är väl den kraftstation som närmast kom att förebåda 
de mer anonyma i960- och 70-talsanläggningarna i råbetongutförande.z7

Gammelänge i Indalsälven som
stod klar 1944 förebådade 1960- 
och 70-talets mer anonyma 
kraftstationer i råbetongutförande. 
Bilden visar nedströmsfasaden.
Foto författaren 1992.
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Osvald Almqvist och
den funktionalistiska kraftstationen

BÅDE SKOGSFORSENS OCH VARGÖNS KRAFTSTATIONER Var försök att ur olika 
aspekter optimera formspråket, att skapa prototyper för ett förenklat och förbilligat 
kraftstationsbyggande. En annan arkitekt som upphöjde enkelheten till dygd och 
accepterade den ohöljda ingenjörsestetiken var Osvald Almqvist. Men han gjorde 
det inte med hjälp av den odekorerade betongen utan genom att renodla kraftsta
tionens former och funktioner.

Osvald Almqvist (1884-1950) är den ende svenske arkitekt som nått en verk
lig berömmelse för sina kraftverksprojekt. Han är också den arkitekt som mer än 
någon annan i skrift uttryckte sina tankar kring kraftstationens gestaltning. I arki
tektkretsar gällde länge föreställningen att den ende som kunde rita kraftverk var 
Almqvist och det har också kommit att påverka senare generationers uppfatt
ningar. När 1930-talets byggnadskonst exempelvis sammanfattades i utställnings- 
och bokform efter byggnadstyper i början av 40-talet så var det Almqvists svit av 
verk som ensamma fick representera denna byggnadstyp.2-8

För Almqvist blev också de många kraftverksuppdragen något av en huvudsak 
i hans arkitektgärning. Så var det knappast för hans föregångare, möjligen med 
undantag för Axel R. Bergman. Kontakten med industrin fick Osvald Almqvist 
genom sin vän, bergsingenjören Ivar Olsson vid Domnarvets järnverk och sina 
många bröder, varav fyra var ingenjörer. Brodern Harald var överingenjör vid Stora 
Kopparbergs Bergslags AB, Bergslaget och snart engagerades även Osvald av det 
expansiva Dalaföretaget. De första uppdragen som han fick han 1915 omfattade 
en plan över en del av bolagsområdet i Borlänge och olika kategoribostäder. Det 
var detta som bl.a. blev den uppmärksammade Bergslagsbyn, ett väl sammanhål
let arbetarbostadsområde med trädgårdsstaden och den traditionella bergslag- 
smiljön som förebilder. Vid denna tid hade Almqvist eget arkitektkontor vid 
Skeppsbron i Stockholm, men 1916 flyttade han till Domnarvet i samband med att 
bolaget inrättade ett särskilt arkitektkontor på platsen.

SOM FÖRESTÅNDARE FÖR BERGSLAGETS ARKITEKTKONTOR i Domn- 
arvet 1916-20 fick Almqvist ta itu med allehanda byggnadsuppgifter: tjänstemanna
bostäder, kontor, brukshotell, vattentorn, transformatorstationer. Det största upp
draget blev Bergslagets nya vattenkraftverk i Forshuvudforsen, påbörjat 1917 och 
fullbordat fem år senare.z»

När Forshuvudforsen presenterades i Byggmästaren 1922 var det i form av en 
strålande recension av arkitekten Hakon Ahlberg. Vid utformningen av kraftsta
tionen hade Almqvist visat att han var huvudet högre än sina äldre föregångare, 
skrev Ahlberg. En typisk modern uppgift hade här fått en arkitektonisk form som 
verkade ovanligt övertygande. Särskilt hade recensenten fastnat för byggnadens 
enkelhet, dess kubiska former och väl avvägda proportioner. Ahlberg avslutade 
sitt omdöme med ett klart ställningstagande för en ny arkitektur där konst och tek
nik ingick i en skön förening:

Det är en arkitektur, som helt ansluter sig till konstruktion och innehåll, men 
som också förstått, att en manifestation av konstruktion och innehåll icke enbart 
är tillräcklig för att skapa ett gott byggnadsverk. Denna harmoniska förening av 
två principer, den konstnärligt - formella och den tekniskt - sakliga, av vilka hit
tills oftast endera fått råda på den andras bekostnad, är ett gott tecken.i°

Själv gav Almqvist en eloge till Bergslaget som han menade hade varit föregångare
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Forshuvudforsens kraftstation
i Dalälven blev Osvald Almqvists 
inkörsport till kraftverksarkitek- 
turen. Ovan. Nedströmsvy som 
visar den mäktiga kraftstationen i 
Falutypisk roströksbrun spritputs. 
Foto Bengt Spade 1995 
T.h. Den dekorativt romboid- 
mönstrade entréporten till 
Forshuvudforsens maskinhall.
Foto STORA ENSO, Falun.

Nedan. Interiör från maskinhallen.

Foto i Kraftverksföreningens arkiv, 
Stockholm.

i vårdandet om sina traditioner å industribygg
nadskulturens område; traditioner som äro sekel
gamla. Här må erinras om de gamla anläggning
arna vid Falu gruva och vid de äldre järnbruken. 
Det är också det tunga och mäktiga anslaget från 
kopparhanteringens gamla hyttbyggnader och 
magasin som möter oss i Forshuvudforsens kraft
station, arrangerad efter principen med ställver
ket förlagt i vinkel mot maskinhallen. Även mo
tivet till den stora kvadratiska entréporten med 
dess dekorativt utskurna romboidmönster har 
en koppling till den gamla Falu- och Borlänge- 
bebyggelsen. Den roströksbruna, spritputsade 
byggnaden är sluten och monumental, helt i sam
klang med de tre jättelika vertikala maskinaggre
gaten som den inrymmer. Fönstren är många, 
små och i huvudsak kvadratiska. Även om de 
inte gjordes lika småspröjsade som på arkitekt
ritningarna liknar de inte alls traditionella kraft- 
stationsfönster, allra minst när det gäller placer
ingen. Almqvist, som var perfektionist, menade 
att det var generatorernas väldiga mått som hade 
bestämt den höga fönsterplaceringen. Fönstren 
hade lyfts så högt upp som möjligt å väggen när
mast maskinerna, för att låta dessa avteckna sig 
mot vägg, ej mot fönster. Därigenom uppnådde 
han också bättre samklang mellan maskinhallen 
och ställverksdelen, som krävde mindre dager
öppningar. Almqvists medvetna strävan var att 
ge byggnaden en samlad verkan som kontrast 
mot dammbyggnaden med dess kraftigt uppde
lade struktur.i1

Osvald Almqvist hade, som Hakon Ahlberg
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så riktigt antydde, valt den tredje vägens arkitektur. Han hade inte sökt ett mer 
eller mindre färdigt, applicerbart arkitekturmotiv och inte heller bara accepterat 
den radikala ingenjörsestetiken. Forshuvudforsens kraftstation är originell och lik
nar ingen tidigare kraftstation. Men den är också i bästa mening traditionell, med 
dess enhetliga, lugna fasader i putsat tegelmurverk, höga tegelklädda valmtak och 
småspröjsade fönster med vita omfattningar.

Genom arbetet med Forshuvudforsen kom Almqvist i kontakt med ingenjörerna 
på VBB. För vbb:s vidkommande var projekteringen av Forshuvudforsens kraft
verk ett pionjärarbete med konstruktioner som skiljde sig från allt vad de tidigare 
hade åstadkommit. Omfattningen på deras arbete ansåg de själva vara fullt i pari
tet med Stockholms stads betydligt större anläggning i Untra.3z Den positiva upp
märksamheten kring projektet och de uppenbarligen goda erfarenheterna av arki
tektinsatserna lade grunden för ett fortsatt samarbete mellan vbb och Osvald 
Almqvist. När därför vbb i mitten av 20-talet engagerades för att projektera två 
snarlika, större anläggningar i Norrland fick Almqvist förtroendet som Byråns 
arkitektkonsult. 33

De båda vattenkraftverken är Hammarforsen i Indalsälven och Krångfors i 
Skellefteälven. Även om Hammarforsen projekterades något före i tid arbetade 
vbb i huvudsak parallellt med uppdragen. Under 1925 låg Byråns ingenjörsritade 
förslagsritningar färdiga till båda anläggningarna. Koncepten var snarlika med 
intagen, ställverken och maskinhallarna sammanbyggda efter varandra under 
sadel- och pulpettak. Sektionerna antyder två ganska voluminösa kraftstationer 
där ställverket utgör den högsta delen i Hammarforsen medan intaget, på grund 
av den större fallhöjden, skjuter upp högre i Krångfors. Karakteristiskt är också 
den traditionella fönstersättningen med stora maskinhallsfönster, nästan från golv 
till travers, på nedströmsfasaderna.

VBB:s ingenjörsritade sektioner 
till kraftstationerna i Hammarforsen 
och Krångfors daterade 28 februari 
1925 respektive 2 december 1925. 
De snarlika förslagen visar hur 
kraftstationernas utformning var 
tänkt innan arkitekten Osvald 
Almqvist påbörjade sitt arbete.
Mikrofiche i VBBrs arkiv, Stockholm.
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Sommaren 192.6 grep Almqvist sig an arbetet, uppenbarligen med samma strä
van som i Forshuvudforsen att ta vara på traktens stil. I ett brev till Skellefteå stads 
elektricitetsverk begärde han nämligen in fotografier på kraftverket i Finnfors och 
på några typiska äldre hus i Skellefteå för att, som han uttryckte det, kunna avgöra 
i vad mån dessa byggnader från trakten lämpligen kunna inverka å den nya kraft- 
verksbyggnadens stil.34

Men utvecklingen tog en annan vändning. Under tiden som dammen byggdes 
och v b b - ingen j örerna koncentrerade sig på att färdigställa ett större antal detalj
ritningar övergav Almqvist allt mer tanken att som i Forshuvudforsen föra ihop de 
olika funktionerna till en byggnadsvolym under gemensamt tak. En enhetlig bygg
nadsvolym, framhöll han i ett senare uttalande, har vissa fördelar men kan som prin
cip fresta till påläggande av onödiga byggnadsvolymer, urarta till formens tyranni 
och blir ofta vid större stationer behäftad med en viss tyngd. Därför bestämde han 
sig för att ta fasta på ingenjörsritningarna och inte förneka utan acceptera, ja snarare 
poängtera anläggningens tre huvudfunktioner och förlägga intag, ställverk och 
maskinhall till separata byggnadskroppar. Detta var något som Erik Hahr hade 
prövat på med hjälp av basilikaformen vid utformningen av Lilla Edets kraftsta
tion, men som av Osvald Almqvist här drevs betydligt längre och med större kon
sekvens.3 5

Under hösten 1926, samtidigt som han nogsamt bevakade behandlingen av 
betongytorna vid dammbygget i Flammarforsen, studerade Almqvist volymge
staltningen i skiss och modell. I ett brev till ingenjören Axel Lilieberg, som var 
Byråns samordnare för projekteringen av Krångfors, föreslog han beträffande 
modellen att taken å de olika byggnaderna och alternativen göras av papp då man 
har lättare att höja och sänka vid experimenterandet för att få fram deras bästa 
lägen och samtidigt göra ev. jämkningar å taksprånget.36

PULPETTAKSTEMAT INTRESSERADE HONOM MYCKET eftersom pulpet- 
taket, enligt hans åsikter, förenar ekonomi och stor tillämpningsmöjlighet. Just 
arbetet med takens lutning på de olika byggnadskropparna drev Almqvist mycket 
långt och när han så småningom hade bestämt sig gick hans åsikter inte att rubba.37 
Efter många avvägningar fastnade han för en kombination där intagshusets och 
ställverkets tak sluttade mot uppströmssidan medan taket till maskinhallen längst 
ned i forsen lutade i fallets riktning. Den uppnådda helhetsverkan har bäst karak
teriserats av konsthistorikern Elias Cornell: Byggnaden tycks i sin komposition lik
som följa vattenmassorna från uppdämning och tvekan till nedstörtning och fri
görelse .38

Själv talade Almqvist om en flerhusverkan och var i detta avseende säkert 
påverkad av den nära vännen och kollegan Melchior Wernstedts omskrivna anrik
ningsverk i Garpenberg. Även i denna enkla produktionsbyggnad, klättrande på 
en sluttning, handlade det om att bryta ner en stor byggnadsvolym och just skapa 
en flerhusverkan, en upprepningens estetik.

Sedan Almqvist hade besökt de båda byggarbetsplatserna förelåg under som
maren 1927 definitiva ritningar till de besläktade men ändå, vad utseendet beträf
far, något väsensskilda norrländska kraftstationerna. Den största olikheten åstad
koms av fallhöjdsskillnaderna som medförde att intagsdelen i Krångforsstationen 
kom att sticka upp betydligt högre än i Hammarforsen.39

Motivet med de motställda pulpettaken var som framgått inte nytt i kraftsta- 
tionssammanhang utan hade använts tidigare, både i svenska Sikfors från 1912 
och i den amerikanska kraftstationen Taylors Falls från 1906. Liksom Mats Hed
lund, vid utformningen av Sikfors kraftstation, måste Almqvist ha varit medveten 
om det amerikanska konceptet. Sektionsritningarna till Taylors Falls, i Gösta
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Osvald Almqvists motiv med skilda byggnadskroppar för intag, ställverk och maskinhall liksom 
de motställda pulpettaken var i sig ingen nyhet inom kraftverksbyggandet. En med Hammarforsen 
och Krångfors nära besläktad kraftstation är Taylors Falls vid St. Croix River, 70 km från Minneapolis 
som anlades redan 1906. Likheterna framgår tydligt vid en jämförelse med sektionsritningarna.
T.v. Kraftstationen Taylors Falls utrustad med horisontella maskinaggregat och t.h. Hammarforsen 
med vertikala aggregat. Ritningar i Gösta Malm 1907 (s.12) respektive VBB:s arkiv, Stockholm.

Malms tryckta rapport, respektive Hammarforsen, är nämligen påfallande lika. 
Ändå finns det viktiga detaljer som skiljer, särskilt fönstren som Almqvist mycket 
konsekvent samlade till horisontala band strax under takfoten. Syftet var liksom 
i fallet med pulpettaken funktionellt. De högt sittande fönstren gav ett bländfritt 
och diffust överljus som underlättade den okulära kontrollen av maskinerna, för
stärkt som det var av det snedställda innertakets reflexverkan. Vidare gav place
ringen en möjlighet till riklig fönsterventilation sommartid, något som ansågs vik
tigt även i de kallare delarna av landet. Det synes som om ur såväl belysnings- och 
ventilationssynpunkt högt sittande fönster vore lämpligt eller mot nordligt väder
streck hela väggytor uppdelade i fönster, påpekade arkitekten i en principbeskriv
ning av kraftstationerna och fortsätter: För att erhålla en lättskött centralmanöv
rering av de öppningsbara delarna har även visat sig lämpligt sammanföra fön
stren i möjligast få hela partierA°

Att bandfönstren också skapar den ordning och reda, den samlande verkan 
som Almqvist eftersträvade redan i Forshuvudforsen får utläsas mellan raderna. 
Kännetecknande för hela den beskrivning av kraftstationernas utformning som 
Osvald Almqvist lät publicera 1929 är nämligen en hyllning till vad han kallade 
de försmådda rent sakliga förutsättningarne. De estetiska bevekelsegrunderna 
reduceras till begrepp som ordning och reda eller större enhetlighet. När det gäl
ler ekonomi, underhållskostnader, effektivitet och lättskötthet m.m. finns det 
mycket att lära av kraftanläggningarnas ingenjörsmässigt beräknade och gestalta
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de under- ocb vattenbyggnader och elektriska utrustning hävdade Almqvist. Där
emot menade han att den dittillsvarande utformningen av överbyggnaderna kän
netecknats av en ganska brokig samling av olika ‘personliga’ stilar med stämning 
av slott eller kyrka mitt uppe i strömmen och bland idel mekanik. Som förklaring 
angav han att kraftstationerna i högre grad än när det gällde ”vanliga industri
byggnader” skulle fylla ”en dekorativ uppgift vid sidan av den rent praktiska, må
hända som en kompensation mot ingreppet i naturen”.41

Parallellt med uppdragen i Hammarforsen och Krångfors arbetade Almqvist 
med en större sekundärstation i Granlo utanför Sundsvall som ingick i Hammar- 
forsnätet och utfördes i samma anda med bl.a. det karakteristiska pulpettaket. 
Men framför allt fick Almqvist i uppgift att utforma kraftstationen Chenderoh vid 
Perakfloden, belägen i ett av världens viktigaste tenndistrikt på Malackahalvön.

Lätthet och elegans präglar än 
idag Osvald Almqvists kraftverks- 
arkitektur. Överst Hammarforsens 
kraftstation och en intilliggande 
transformatorbyggnad i besläktat 
utförande. Ovan Krångfors kraft
station och det förhöjda intagshuset.
Foton författaren 1992.
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Chenderoh kraftstation i Perak, 
Malaysia. Kraftstationen ritades av 
Osvald Almqvist 1926-27 som ett 
samarbetsprojekt mellan VBB och 
ingenjörsfirman Rendel, Palmer & 
Tritton i England. Överst en osigne
rad akvarell över den tilltänkta kraft
stationen.
I Osvald Almqvists ritningssamling, 
Arkitekturmuseet, Stockholm.

Ovan ett fotografi över den nyupp
förda anläggningen.
Foto från januari 1931 ur album i VBB:s arkiv, 
Stockholm.

Det var ett uppdrag för vbb, som i samarbete med den engelska ingenjörsfirman 
Rendel, Palmer & Tritton projekterade den svårbyggda anläggningen. Här kom 
Osvald Almqvists enkla och lätta Fjärran Östern-inspirerade arkitektur väl till sin 
rätt. Huvudtemat var nämligen att i det tropiska klimatet försöka skapa en så sval 
och dragig byggnad som möjligt. Resultatet blev en arkitekturhistorisk klassiker 
som även gav honom internationell ryktbarhet.4*

Utan tvekan hade Osvald Almqvist med anläggningarna i Hammarforsen, 
Krångfors och Chenderoh angett riktningen för en ny kraftstationsprototyp. Kon
ceptet för de båda förstnämnda var synnerligen funktionellt och lätt anpassbart till 
skilda förutsättningar, t.ex. fallens topografi och verksamhetsdelarnas individuella 
utrymmesbehov. Men inte nog med det, den synnerligen enkla och avskalade este
tiken representerade också något alldeles nytt i svensk arkitektur och de båda
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kraftstationerna i Hammarforsen och Krångfors lyfts därför i de flesta samman
hang fram som pionjärarbeten för 1930-talets funktionalistiska arkitektur. Lika 
epokgörande är Chenderoh kraftstation där de gracila dragen har poängterats i än 
högre grad. Med dess nästan svävande lätta, flacka sadeltak och runtomlöpande 
fönsterband, representerar den en arkitektur som hade mycket få motsvarigheter, 
om några i den samtida arkitekturen.43

Någon omedelbar framgång rönte väl inte Almqvists nya kraftverkskoncept. Han 
prövade det själv i några senare anläggningar: Månsbo i Dalälven (1931), Hölje
bro i Ljusnan (1932) och Åtorp i Letälven (1933). Ingen nådde dock upp till sam

ma konsekvens i genomförandet som pionjäranläggningarna. Det var heller inte 
alltid så lätt att övertyga beställarna om den nya estetikens förträfflighet. Arbetet 
med kraftstationen i Åtorp slutade i ett kompromissutförande som nog får beteck

nas som en katastrof för Almqvist, åtminstone i hans egenskap av underkonsult i 
kraftstationsbranschen. Byggherren vägrade betala för de många, enligt honom ej 
beställda, och alltför likartade förslag som utarbetats. För att få en uppfattning om 
den omfattande och stundtals animerade korrespondens som utspann sig kan föl
jande rader saxas ur ett brev från direktör John Hedin vid Kraftaktiebolaget Gull- 
spång-Munkfors den 17 november 1932:44

Beträffande skisser till kraftverket hava vi endast haft intresse av dylika, avse
ende hittills mera vanlig byggnadsstil, således icke den numera stundom förekom
mande ‘funkis-stilen’, vilket allt upprepade gånger framhållits för Eder. Till våra 
önskemål i detta avseende togs emellertid ingen hänsyn. Vi hava sålunda gång på 
gäng besvärats med sammanträffanden och diskussioner för att titta på nya ‘funkis- 
skisser’ av ungefärligen enahanda beskaffenhet, d.v.s. förslag, som vi principiellt 
avböjt. Edert förfarande att söka påtvinga oss en byggnadsstil, som vi undanbett 
oss, har givetvis medfört onödiga resor m.fl. omkostnader. Den tidsspillan, som 
sålunda alldeles onödigtvis vållats undertecknad jämte ingenjör Schinkler och ingen
jörer från Vattenbyggnadsbyrån, som deltagit uti våra konferenser, torde ställa sig 
minst lika dyrbar som Eder tidsspillan med uppgörandet av flera upplagor skisser 
enligt stilart, som vi bestämt avböjt.

Ärendet blev sällsynt segdraget. Först 1948, strax före sin död och 16 år efter

Åtorps kraftstation i Letälven. Ovan t.v. En av 

Osvald Almqvists många odaterade skisser i den av 
beställaren icke önskvärda "funkis-stilen" och t.h. 
kraftstationen som den kom att te sig i färdigt skick. 
Slutresultatet blev en kompromiss och kom mer att 
likna det som beställaren karakteriserade som 
"vanlig byggnadsstil" med oputsade tegelfasader, 
traditionella vertikala fönster som ersättning för en 
del av det horisontella fönsterbandet och en 
klassicerande tandsnittsfris på gavlarna.
Skiss i Arkitekturmuseets arkiv och foto författaren 1991.
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Slutsatser

uppdragets fullbordan lyckades han få ut en del 
av det begärda arvodet. Några nya större kraft- 
verksuppdrag fick Almqvist aldrig av vbb, från
sett en del skissuppgifter och utvidgningar av re
dan befintliga verk. Detta trots hans dokumenter
ade kunskaper inom området, visade både i prak
tiken och i de välformulerade programförklar
ingar som trycktes i byggbranschens huvudorgan 
Byggmästaren och som en särskild publikation i 
Svenska Vattenkraftföreningens publikationsserie. 
Dokumentet var och är än idag det enda på sven
ska som behandlar kraftstationens arkitektoniska 
frågeställningar på ett mer generellt plan. Att det 
dessutom sanktionerades av kraftverksbranschens 
samarbetsorgan medförde att det skulle komma 
att stå sig många år framåt, något som säkert 
kommer att framgå av nästa kapitel.45

försöken att finna ett eget artspecifikt form
språk för den nya byggnadsuppgiften började på 
allvar omkring 1905-07. När de första kraftsta- 
tionsprototyperna tog form kom introduktionen 
av den armerade betongen i framför allt bjälklags- 
sammanhang att spela en viktig roll. Många av 
tankarna stannade på papperet, men bevarat rit- 
ningsmaterial ger en föreställning om all den krea
tivitet som utvecklades bland landets ingenjörer, 
framför allt på Sveriges ledande vattenbyggnads- 

byrå, vbb.

Varken ingenjörer eller arkitekter fann be
tongen acceptabel i estetiskt avseende, inte ens för 
en byggnadsuppgift som kraftstationen. I märk
liga betongbyggnadsexperiment på 1910-talet, 
som Sikfors och Överums kraftstationer, dolde 
eller dekorerade man de synliga betongytorna. 
Vissa arkitekter kunde till och med förorda avan
cerad efterbearbetning av underbyggnaderna för 
att få så obrutna ytor och enhetliga strukturer 
som möjligt. Den som förde in råbetongen i ”fin
rummet” var arkitekten Erik Hahr med 1930- 
talsanläggningar som Vargön och Skogsforsen. I 
framför allt Skogsforsens kraftstation visade Hahr 
hur ett rationellt innehåll med en känslig hand 
mycket väl kunde ges en lika rationell form. Det 
var en signal till senare generationers kraftverks- 
projektörer som inte varit sena att utnyttja det 
enkla och billiga råbetongkonceptet.46

Kraftstationerna rymmer tre ganska väsens
skilda funktioner som man måste ta hänsyn till 
i byggnadssammanhang, nämligen intaget av vatt
net, den maskinella omvandlingen av vattenkraft 
till elkraft och slutligen transformering och ström
överföring. Ju större anläggningar desto mer an
ledning har det funnits att separera dessa funk
tioner och individualisera utformningen av ska
let kring verksamheterna. Denna funktionssepa
rering växte successivt fram i början av 1900- 
talet. En arkitektoniskt genomtänkt lösning pre
senterades vid igzo-talets mitt med Vattenfalls 
kraftstation i Lilla Edet, ritad av Erik Hahr. Men 
den som verkligen tog fram ett både elegant och 
flexibelt koncept för funktionsseparering var vbb:s 

huvudsaklige arkitektkonsult under igzo-talet 
och tidigt 30-tal, Osvald Almqvist. De varianter 
på en enkel, funktions- och topografianpassad
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kraftstation som han utformade i Hammarforsen och Krångfors skulle stå sig i 
många år.

Väl så intressant visar sig kraftstationens prototyputveckling vara för arkitek
turutvecklingen i stort. Den raffinerade j ugendrationalism i glas, betong och stål 
som Axel R. Bergman 1907 utvecklade för Gullspångs kraftstation förebådar mo
dernismen inom arkitekturen, om än Bergmans insatser kan framstå som väl iso
lerade. Den knapphetens estetik, eller kanske krigstidsestetik, som Erik Hahr gav 
prov på i sina solida kraftstationer i råbetong förebådar i sin tur, i allt väsentligt, 
den svenska 60-talsbrutalismen med arbeten som kth:s arkitektskola och Kaknäs- 
tornet i Stockholm.

Betydligt mera känd än dessa exempel är den betydelse som tillmäts Osvald 
Almqvists kraftstationer som pionjärarbeten i svensk funktionalistisk arkitektur. 
De tre kraftstationerna i Hammarforsen, Krångfors och Chenderoh, som gestaltades 
under hösten 1926 till våren 1927, inrymmer det väsentligaste i 3o-talsfunktional- 
ismens arkitekturkoncept: funktionsseparering, geometriska former, balanserad 
asymmetri, minimerad strukturverkan, fullständig avsaknad av ornament, skiv- 
aktiga väggar och tak, fönster samlade till långa band, ljusa färger och en nästan 
kartongaktig ytmässighet i utförandet. I synnerhet Hammarforsens formspråk var 
så slagkraftigt och propagandistiskt att det användes nästan rakt av när exempel
vis KF-arkitekterna 1928 skulle gestalta den första typkonsumbutiken.47

Det är ganska logiskt att det var just i kraftstationen som det modernistiska 
arkitekturkonceptet först fick sin tillämpning, och det av flera skäl. För det första 
torde det inte ha funnits någon rationellare byggnadskategori; det var förhållande
vis enkla och väl definierade funktionskrav som styrde byggnadsutformningen. 
Begränsningarna kom för några arkitekter att utgöra en motor i det kreativa skap
andet. För det andra fick arkitekterna här möjlighet att i hög grad arbeta på ingen
jörernas premisser, inom en dåtida spjutspetsteknologi. Ingenjörer som vid denna 
tid var tränade i en förenklad och avskalad estetik. För några arkitekter lockade 
denna estetik till att göra en dygd av nödvändigheten. För det tredje, syntesen av 
detta resonemang. I en kraftstation är det maskinerna och inte människan som ska 
verka. Den mänskliga skalan och detaljeringsnivån behövde man därför inte ta 
hänsyn till. Maskinerna ställde inga krav på exempelvis dekor. Tvärt om, den var 
bara i vägen i en ständigt föränderlig verksamhet.
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Under 1930-talet upphörde intresset för de traditionella typföre

bilderna helt. Det blev istället Erik Hahrs enkla betongrationalism 

och Osvald Almqvists finlemmade funktionalism som stod som norm 

för det svenska kraftstationsbyggandet ända fram till 1980-talet. 

Ofta smälte formspråket samman till vad man brukar beteckna som 

en allmän modernism inom arkitekturen, vars mer utrerade karak

tärsdrag var tydligare här än inom andra byggnadskategorier. Med 

undantag för en period koncentrerad till 1950-talet upphöjdes 

enkelheten till doktrin. De förenklade och ornamentslösa kraft- 

stationskoncept som arkitekterna hade legitimerat gav till och med 

signaler om att de arkitektoniska frågorna lika väl kunde lösas av 

ingenjörerna själva. Inför åsynen av i960- och 70-talens standardi

serade elementbyggen och underjordsstationer ställer man sig följ

aktligen inte heller frågan om vem som har varit arkitekt för anlägg

ningen.

Samtidigt som spelrummet för estetiska insatser minskade i 

kraftstationsarkitekturen öppnades möjligheterna för andra este

tiska överväganden. Den arkitektoniska extravagansen ersattes av 

landskapsvård och konstnärlig utsmyckning. Förhållandet gäller 

särskilt för efterkrigstidens stora kraftexploateringar i norr, där 

denna nya kraftverk sestetik snarast ingick i en allmänt accepterad 

kompensationsstrategi för förlorade natur- och skönhetsvärden.
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År 1931, i brytningen mellan tradi

tion och fornyelse, färdigställdes
Den modernistiska kraftstationen kraftstationen Avesta storfors m vid

Dalälven mitt inne i Avesta samhälle.
_. . , . . Arkitekt för anläggningen var Torben

LYXANLÄGGNINGARNAS tid var FÖRBI. I knapphetens 1930- och 40-tal fanns , .SJ ^ Grut. Foto författaren 1992.
det inte längre utrymme för anläggningar som Untra och Laholm. I stället anam
mades det rationella och funktionella angreppssättet med dess enkla estetik som 
Erik Hahr och Osvald Almqvist lagt grunden till. I viss mån markerar den tidigare 
nämnda Åtorps kraftstation övergången mellan gammalt och nytt, funktionssepa- 

rerad som den är med flacka sadel- och pulpettak, men i tegel och under koppar
tak. Som ett kanske ännu bättre exempel framstår den kraftstation som en av natio
nalromantikens främste företrädare, arkitekten Torben Grut, utformade i Dalälven 
för Avesta Jernverks AB, ägt av Johnsonkoncernen. Denna tredje generationens 
kraftstation under beteckningen Avesta Storfors (se tidigare s. 176-177) togs i drift 
mitt inne i Avesta år 1931. Precis som i Åtorp är den funktionsuppdelad med ett 

högre mittskepp och lägre sidoskepp, men taket är valmat, fasadmaterialet består 
av mörkbrunt handslaget tegel, fönstren är traditionellt välvda och högsträck- 
ta och materialbehandlingen utsökt.1

Med rationalismen och modernismen som norm nåddes åter, precis som i kraft-

222 ESTETIK & INGENJÖRSKONST



Axelfors i Ätran (ovan) och Sunnerstaholm i Voxnan är två exempel av flera under 1930- och 
40-talen där VBB-ingenjörerna själva torde ha svarat för kraftstationsutformningen.
Foto författaren 1994 respektive foto Bengt Spade 1993.

stationens barndom, en situation där arkitektkunskapen lättare kunde undvaras. 
De starkt funktionsanpassade kraftstationskoncepten och det faktum att det åter 
blev legitimt att låta bli att skyla över enkelheten inbjöd till ett standardiserings
tänkande. En förenklad Osvald Almqvistestetik, som i exempelvis Axelfors (1936) 
i Ätran, var fullt möjlig för VBB-ingenjörerna själva att åstadkomma utan arkitekt
medverkan. Eller för att vända på resonemanget avseende två andra större och mer 
komplicerade kraftstationer: Sunnerstaholm (194z) i Voxnan och Edsvalla (1943) i 
Norsälven hade inte varit möjliga utan förebilder som Hammarforsen och Krångfors.
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Ett annat standardiseringstänkande som kan 
hänföras till den allmänt accepterade modernis
tiska estetiken kom i dagen i samband med 1930- 
och 40-talens kraftverksombyggnader. Många 
kraftstationer blev helt sonika av med sina tak till 
förmån för en visserligen enkel och brandsäker, 
men också intetsägande, platt betongskiva. En 
kraftstation som gick miste om sin stilenliga bruks- 
karaktär var Bruksforsen (1901) vid Rickleån 
i Robertsfors som 1934 förvandlades till en rät
vinklig funkisstation med både platt tak och 
moderna invändiga stuprör.2

Robertsforsstationen har många av de karak
teristika som utmärker 1930- och 40-talens små- 
kraftverk: kartongaktighet, fasader i gult tegel eller 
slätputs, gärna i ljusgult eller giftgrönt, flacka, skiv- 
lika och papptäckta tak, högt sittande fönster
band eller vertikala stålspröjsade fönster utan om
fattningar.

Även om standardiseringen kunde drivas myck
et långt försiggick det också ett experimenterande, 
särskilt i samband med sökandet efter ett lämp
ligt formspråk till de nya kaplanaggregaten. Ori

ginaliteten inom ramen för den allmänna estetiska 
konvenansen kunde ta sig flera uttryck, som exem
pelvis den närmast strömlinjeformade, lilla kraft
stationen Silvergruvan i Svartälven norr om Hälle
fors från 1930 eller Räppe i småländska Bergkvara 
från 1936, en fräck och frispråkig ”funkisstation”, 
på något sätt kongenial med den greve Posse som 
en gång lät bygga den. Räppe kraftstation har i 
sann funktionalistisk anda fått sin ovanliga, runda 
form efter det enda rummets maskinella utrust
ning som inbegriper en stor vertikalaxlad rem
skiva.3

Mest avancerad av dem alla är dock Gryts kraft
station från 1935-36, infogad som den är i vinkeln 
mellan två spinneribyggnader från 1800-talet. 
Läget vid Strömmen mitt inne i Norrköping moti
verade medverkan av arkitekt. Byggherren Norr
köpings Bomullsväfveri Aktiebolag (Tuppen) vän
de sig till arkitekten Ragnar Hjort (1887-1971), 
vid denna tid byggnadsråd på Byggnadsstyrelsen. 
Han knöt an till en gammal Norrköpingstradition 
att på ett närmast påklistrat sätt bygga samman 
de stora fabriksbyggnaderna med små separata

Två originella 1930-talsstationer som dock håller sig inom ramen för tidens estetiska konvenans. T.v. Silvergruvan kraft
station med avfasad nedströmsfasad. T.h. Den elegant rundade Räppe kraftstation. Foton författaren 1991 respektive 1990.
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Gryts kraftstation vid Strömmen i Norrköping i glas, stål och betong sammanfattar till stor del 1930-talets arkitekturestetik. Ovan. Den 
färdiga anläggningen i dess sammanhang. Foto i Antikvarisk-topografiska arkivet, RAÄ, Stockholm.

Arkitekten Ragnar Hjorts perspektivskiss från 1935 med byggnaden frilagd.
Ur Ragnar Hjort 1937 (s. 46).

turbinhus, ofta förlagda till gavlarna. Han pro
portionerade också fasaderna enligt samma 
klassiska tredelning som de gamla textilfabriker
na. Men där upphörde likheterna. Den nya kraft
stationen skulle komma att representera det allra 
senaste i arkitekturväg.

Ragnar Hjort som just hade avslutat sitt ar
bete med samtidens stora teknikhistoriska monu
ment, Tekniska museets nybyggnad på Djurgår
den, fick i Gryts kraftstation möjlighet att sam
manfatta det tidiga 1900-talets alla rationella och 
funktionella tendenser inom byggandet: en pelar- 
balkkonstruktion i råbetong med utfacknings- 
väggar i stålinfattat glas och takterrass ovanpå det 
platta taket. Allt var logiskt uppbyggt. De stora

Detalj av nedströmsfasaden som visar de båda turbin- 
spiralernas ytterväggar i underbyggnaden, de glasade 
utfackningsväggarna bakom vilka skymtar topparna på 
kaplanaggregaten och längst upp takterrassen. Idag är tak
våningen igenbyggd med fönster och flackt plåttak, helt i 
enlighet med ett förslag till framtida förändring som 
Ragnar Hjort lanserade i samband med att byggnaden 
presenterades i tidskriften Byggmästaren 1937.
Foto i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm.

fönsterpartierna motiverades med att de bak
omliggande fabrikslokalerna måste ges mesta möj
liga dager; spinneribyggnadens ytterväggar och 
fönsteröppningar lämnades i stort sett intakta 
inne i maskinhallen. Takterrassen ingick i arbetets 
förutsättningar: Längs takkanten torde räck eller
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skyddsnät uppsättas, da vi ämna tillåta arbet
arna vistas där under lunchraster hade ”Tup
pens” disponent Hansson låtit meddela i sam
band med att han översände nödvändiga under- 
lagshandlingar. De båda kaplanaggregaten må
lades ilsket röda i stället för som brukligt svarta

eller gröna, trots invändningar från chefen för 
Tekniska museet. Att som i Gryt låta föremålet 
för byggnadens existens snarare än själva bygg
naden exponeras stämde väl in i modernismens 
idévärld. I den nästan transparenta kraftstations
byggnaden lystes maskineriet upp på ett raffine
rat sätt med hjälp av stora strålkastare. De invän- 
diga ljuskällorna fick inte synas utan maskin
salen skulle utåt verka som ett lysande glasskåp 
och vara lika tillgänglig nattetid som dagtid.4 

Även den av arkitekten Nils Ahrbom (1905 - 
1997) utformade Långhags kraftstation i Dal
älven sammanfattar mycket av tidens tendenser. 
Stilen är stramt funktionalistisk. Väggar i gult 
fasadtegel möter en tunn, svagt lutande betong
takskiva. Två jättelika fönster framträder som ut
stansade rektanglar på nedströmsfasaden. Under
byggnaden och en anslutande lägre entré- och

Långhags kraftstation i Dalälven dokumenterad 1939, 
året efter att den togs i drift. T.v. Nedströmsfasaden. Nedan. 
Den närmast kliniskt rena och funktionalistiska interiören.
Foton i STORA:s bildarkiv, Falun.
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omlastningsbyggnad är utförda i avvikande råbe
tong; allt lika rätlinjigt och skarpskuret.

Långhags maskinhallsinteriör, med stora kva
liteter, är sig tämligen lik än idag; hög och luftig 
med en stilfull färgsättning i gult och grått, två 
jättelika stålspröjsade fönster som går från golv 
nästan upp till tak och ger ett fantastiskt ljus, gol
vet täckt med grågrönmelerade klinkerplattor. 
Detta väldiga rum rymmer bara två uppstickande 
generatortoppar och en i övrigt mycket sparsma- 
kad inredning. Karaktären är kliniskt ren, nästan 
ännu mer än i Osvald Almqvists funktionalistiska 
genombrottsverk. Allt är gjort för att vara lätt- 
överskådligt och lättskött; även till turbinplanet, 
våningen under maskinhallsplanet, faller dags
ljuset in genom stora burspråksliknande ljusöpp
ningar. De båda kaplanaggregaten var så tysta att 
maskinisten, som övervakade hela anläggningen 
från en instrumentpanel och pulpet mitt på mas- 
kinhallsgolvet, obehindrat kunde tala i telefon 
samtidigt som han skötte övervakningen.5

DEN MODERNISTISKA ESTETIKEN Var 
onekligen gångbar i kraftstationssammanhang. 
Måhända var den också bättre avpassad för just 
denna byggnadskategori än för många andra, åt
minstone visade den sig ovanligt seglivad. De två 
dominerande specialistbyråerna för kraftverks- 
byggandet i södra Sverige var Pär Johanssons 
Ingenjörsbyrå i Växjö och konkurrenten Stellan 
Jacobssons Ingenjörsbyrå i Göteborg. Tillsammans 
projekterade de under glansperioden på 1940- 
och 5 o-talen ett avsevärt antal snarlika kraftsta
tioner som uppvisar vissa gemensamma drag med 
Ahrboms Långhagstation. Ett återkommande mo
tiv är de stora, markerade glasentréerna, en elegant 
tolkning av ett typiskt drag i svensk, rationell fab
riksarkitektur från tidigt 1900-tal. Bland dessa 
förhållandevis små verk kan nämnas Apelnäs 
(1945) i Storån projekterad av Stellan Jacobsson 
och Pär Johansson-stationerna Karthagen (1942) 
i Tidan, Bruksgården II (1952) och Aspö (1954), 
de två senare i Emån.6

Pär Johansson (1896-1981) och Stellan Jacobs
son (1893-1970) öppnade båda redan 1928 sina 
konsulterande ingenjörsbyråer. De var relativt jäm- 
stora, med ett 15-tal anställda när byggandet var 
som intensivast efter kriget, vilket kanske inte var 
så många jämfört med de 150-tal som under 40- 
talets slut arbetade på Sveriges största vattenbygg- 
nadsbyrå, vbb. Antalet uppdrag var däremot av
sevärt. Johanssonarkivet innehåller handlingar

Två exempel pä det enkla, modernistiska formspråk
som präglade många av de mindre kraftstationer som 
byggdes under 1940- och 50-talen i södra Sverige. Båda 
kraftstationerna torde, även fasadmässigt, ha utformats 
av vattenbyggnadsingenjörerna själva på kontoren. Nedan 
Apelnäs kraftstation i Storån, tagen i drift 1945 och pro
jekterad vid Stellan Jacobssons ingenjörsbyrå i Göteborg. 
Modernismen utgörs här av en syntes mellan 1910- och 
20-talens symmetriska, rationella fabriksarkitektur och 
1930-talets finlemmade funktionalism.
Nederst Aspö kraftstation i Emån projekterad av Pär 
Johanssons Ingenjörsbyrå i Växjö och i drift 1954.
Foto i Kraftverksföreningens arkiv, Stockholm och foto författaren 1990.
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rörande 150-200 olika vattenkraftverk, vilket 
naturligtvis indikerar en viss standardisering av 
angreppssättet. Ingen av byråerna verkar ha 
anlitat någon arkitekt för uppdragen utan kraft
stationernas förhållandevis enkla och standardi
serade utformning sköttes av ingenjörerna själva 
på kontoren.7

En annan grupp kraftstationer med ett sam
manhållande modernistiskt formspråk är den svit 
som arkitekten Hans Westman (1905-1991) ritade 
för Sydkraft och Yngeredsfors Kraft AB. West
man drev eget arkitektkontor i Lund och kom från 
mitten av 1940-talet och ett tjugotal år framåt 
att bli de båda sydsvenska kraftbolagens speci
elle arkitektkonsult. Sammanlagt ritade han dryga 
tiotalet vattenkraftstationer, ungefär hälften för 
varje bolag. Sydkrafts kraftstation Traryd (1945) 
i Lagan, med en voluminös maskinhall för de två 
kaplanaggregaten, var den första. Den påminner 
i dispositionen om Osvald Almqvists kraftstatio
ner, dock utan förebildens märkliga blandning 
av stränghet och sprödhet. Särskilt skapar de sex-

Traryds kraftstation i Lagan Ovan. Den magnifika kop
parporten dekorerad med halvklotsformade knoppar. 
Nedan. Nedströmsvy från dammen.
Motstående sida. Maskinhallens suggestiva interiör.
Foton författaren 1997.
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ton kvadratiska gluggarna i maskinhallens ena betongvägg, ihop med den raffine
rade färgsättningen i varmgrått och vitt, en annorlunda och suggestiv karaktär.8

Särskilt hög igenkänningsfaktor har Westmans 1950-talsanläggningar i Lagan 
och Ätran. Ställverken byggdes vid den här tiden utomhus, åtminstone i södra Sverige. 

Intresset kunde därför fokuseras på maskinhallens utformning som i de här fallen 
är höga och mäktiga med stora kvadratiska entrépartier, platta skivaktiga tak och 
säregna fönsterformer. I Hans Westmans kraftstationer finns fönster i alla tänk
bara geometriska former: runda, triangulära, hexagonala, oktagonala. Och här före
kommer ljusinsläpp från taklanterniner som antar både kon- och sputnikliknande 
former; ibland tillkomna mer som rena takprydnader än för att förmedla tillskotts- 
ljus. Men det som framför allt utmärker kraftstationerna är den exteriöra färg
sättningen, målade betongväggar nästan genomgående i bländande vitt.

Även invändigt vitmålades väggarna, som är klädda med isolerande lättbetong.

2.29KRAFTVERKSESTETIKENS FÖRÄNDRADE VILLKOR



Mot detta vita kontrasterar olika detaljer som 
vi förknippar med 1950-talets estetik: målade 
kontureringar, golvmosaiker, geometriskt form
ade trappräcken i accentfärger, tulpanformade 
armaturer. Formspråket är djärvt modernistiskt, 
men kraftstationerna är alla individer som skil
jer sig i detaljerna; en del har också förändrats 
under årens lopp. Den speciella vita, kubiska arki
tekturen i kombination med omfattande land
skapsvårdande insatser väckte samtidens berät
tigade uppmärksamhet. När Sydkrafts båda an
läggningar i Lagan, Majenfors II (1952) och Änga- 
bäck (1952), recenserades av pressen efter en pam
pig invigning var det med beundran inför arkitek
turen, som sades representera ”den moderna tid
ens egen nyttoskönhet”. Samma sak var det med 
Yngeredsfors Kraft AB:s anläggningar i Ätran.

En svit bländande vita kraftstationer i arkitekten Hans Westmans karakteristiska 1950-tals- 
modemism. Ovan t.V. Majenfors II i Lagan. Foto i Sydkrafts arkiv taget strax efter idrifttagandet 1952.

Ovan t.h. Ängabäck i Lagan också den i drift 1952. Foto författaren 1997. T.v. Bällforsen i Ätran från 
1950, vars nedströmsfasad delvis är klädd med västkustgnejs och rullsten från Ätran. Foto för

fattaren 1997 Nedan Skåpanäs i Ätran från 1957. Foto författaren 1997
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Skåpanäs (1957) betraktades som ett föredömligt kraftverksbygge där kraft och 
skönhet förenades medan Bällforsen (1950) omtalades som ett ”de vackraste syd
svenska kraftverken”.?

Kontrollrummen förlädes i den nya generationen Lagan- och Ätranverk till 
avbalkade utrymmen, i några fall i en lägre avskild byggnadskropp på nedströms- 
fasaden. Det här temat, liksom den slagkraftiga modernistiska färgsättningen, togs 
upp några år senare i Kvarnaholm (1958) i Lagan, en kraftstation som ritades av 
tidigare VBB-arkitekten Tor Engloo (1906-1979) för bl.a. Strömsnäs Bruks ab. 

Kraftstationen i Kvarnaholm är en märklig arkitektonisk skapelse bestående av en 
större, vit, lådliknande maskinhall med en påhängd liten rödmålad och oregel
bundet utformad kontrollrumsdel. Kontrasten mellan byggnadskropparna gör att 
man, helt felaktigt, upplever kontrollrummet som ett senare tillägg på nedströms- 
fasaden.

Hans Westmans och Tor Engloos kraftstationer visar prov på arkitekternas

Kvarnaholms kraftstation i Lagan stod klar 1958. Den består av en hög, lådliknande maskinhall 
som får överljus genom ett band av jättelika betongglasfönster (tidigare vanligt glas) och ett kontroll
rum utformat som en liten tillknycklad kartong; onekligen ett uppkäftigt tillägg på nedströmsfasaden.
Foto författaren 1997.

försök under efterkrigstiden att vinkla till den modernistiska formen; den allena- 
rådande 90-gradersvinkeln fick konkurrens av 45-gradersvinkeln. En viktig inspi
rationskälla fanns i det konkretistiska måleriet.

Ett crescendo för formlust och experimenterande blev 1950-talets stora utställ- 
ningsbegivenhet H55 i Helsingborg där framför allt Carl-Axel Ackings pagodlik- 
nande paviljonger var karaktärskapande ute på den smala parapeten. Onekligen 
måste denna eleganta arkitektur ha stått som förebild när Hans Westman 196z 
fick uppdraget att rita Sollefteå kraftstation.
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Kraftstationen i Sollefteå med det uppstickande karakteristiska intaget i en pagodliknande, svängd 
form. På taket till höger därom syns den s.k. Brudkronan, en ljusbrunn i form av fyra stiliserade 
ljusstrålar i plåt och glas. Foto författaren 1997.

Att utforma en kraftstation mitt inne i en stad är en delikat uppgift, särskilt om 
exploateringens varande eller icke varande föregås av en infekterad debatt som det 
var frågan om i Sollefteå. Tydliga estetiska eftergifter fick göras gentemot staden när 
det bl.a. gällde kraftstationens färg, form och material. Maskinhallens låga, flacka 
form kunde åstadkommas genom att maskineriet trycktes ihop i höjdled. Formen 
på det av nödvändighet uppstickande luckhuset lättades upp med hjälp av den kon
kava pagodformen och en blåmålad plåt som förenar vatten med himmel. Vid 
mörkrets inbrott spelar dessutom starka, färgade strålkastare mot plåten på den 
mer iögonenfallande nedströmssidan och åstadkommer ett färgspel som skiftar 
mellan rött och blått.

På Vattenfall blev det arkitekten Sven Malm (1902-1983) som fick ansvara för 
utformningen av verkets omfattande kraftstationsbyggande under efterkrigstiden. 
Sven Malm var son till den legendariske vattenfallaren Gösta Malm och arbetade 
innan han anställdes vid Vattenfall under många år på Carl Westmans arkitekt
kontor i Stockholm. Redan under faderns tid som verkets generaldirektör hade 
han fått en del smärre uppdrag som förslag till Sillre kraftstation och en om- och 
tillbyggnad av Vattenfalls förvaltningsbyggnad i Trollhättan. Med början 1940 och 
placerad vid elektrobyggnadsbyråns husbyggnadskontor anställdes sedan Sven

232 ESTETIK & INGENJÖRSKONST



Malm på Vattenfall för att arbeta parallellt med 
Erik Hahr under dennes sista år. Med grunden i 
Hahrs rationella kraftstationsarkitektur och med 
inspiration från den internationella modernis
men ritade Sven Malm med några få undantag 
samtliga Vattenfalls kraftstationer fram till slutet 
av 1950-talet. Officiellt slutade Malm 1963 men 
de sista åren var han bara engagerad på konsult
basis, i perioder avbrutna av sjukdom.10

Sven Malms karriär som kraftverksarkitekt 
kan närmast beskrivas som dalande. Anledningen 
till att man måste bedöma hans tidigare arbeten 
som de bästa kan emellertid inte bara sökas i den 
personliga utvecklingen utan även i uppdragens 
förändringar, eftersom Vattenfalls kraftexploa
teringar i norr i allt mindre grad gav spelrum för 
några arkitektoniska överväganden. Det fanns 
det däremot fortfarande utrymme för i samband

med de stora ovanjordsanläggningarna i Indals
älven, i första hand Kattstrupeforsen (1942, till
sammans med Östersunds Elektriska AB), Mid- 
skog (1944), Hölleforsen (1949) och Bergeforsen 
(i95i)-

Kraftstationen i Midskog intar en särställning 
bland Sven Malms kraftstationsprojekt i Vatten
falls tjänst. Med kraftfulla rundbågemotiv som 
genomgående tema utgör den också ett både egen
artat, intressant och suggestivt inslag i svensk 1940- 
talsarkitektur. De jättelika betongskivevalven an
vänds dels för att bära maskinhallens traversbana, 
dels som ställning för fristående sugrörsluckor 
utanför nedströmsfasaden. Med största sanno
likhet är det inte något känt arkitekturmotiv som 
Malm här har använt sig av utan ett konstruk
tionselement hämtat från de eleganta bågskive- 
broar som byggdes i landet under framför allt

Midskogs kraftstation i Indalsälven togs i drift 1944 
efter ritningar av Vattenfalls arkitekt Sven Malm. Bågskive- 
motiven som sannolikt bygger på ett konstruktivt broele
ment ger en dramatisk verkan med få motsvarigheter i 
landet. Nedan. Maskinhallsinteriör som visar det starka 
uttrycket i allt från maskinaggregat och isolatorer till båg- 
skivor och trapplopp.
Foto Lennart Nilsson 1958, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

T.h. Maskinhallsgolvet är i två plan. 1 förgrunden syns 
maskinaggregat nr 2 som befinner sig på ett lägre plan 
och liksom aggregat nr 1 kan beskådas genom en rund 
öppning i golvet. I bakgrunden aggregat nr 3 uppe på
huvudplanet. Foto Vimar Ericsson 1956, Vattenfalls arkiv, Stockholm.
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1920- och 3o-talen, exempelvis Leksandsbron (1924) eller Spiköbron i Trollhättan 
från 1941.1 synnerhet Spiköbron som byggdes samtidigt med Hojums kraftstation 
kan inte ha undgått att fascinera en iakttagande konstnärssjäl som Sven Malm.

De starka uttrycksmedlen i betongbågarna, som faktiskt redan finns antydda i 
den två år äldre kraftstationen i Kattstrupeforsen, anknyter till den brutalism inom 
internationell arkitektur, beton brut, som växte sig stark under 1950- och 60-talen. 
Vi känner den från många av Le Corbusiers byggnader, t.ex. bostadsområdet Unité 
d’Habitation och klostret La Tourette i Frankrike. De internationella referenserna 
framstår klarare i en kraftstation som Krångedebolagets Ramsele i Faxälven. När 
den stod klar 1958 dominerades anläggningen av sex transformatorbås med jätte
lika runda öppningar för ledningsgenomföringarna. När man passerar kraftanlägg
ningen längs den ensliga vägen mellan Ramsele och Hoting tror man sig förpas
sad till andra breddgrader där arkitekter som Louis Kahn eller Carlo Scarpa varit 
verksamma.

För två av Vattenfalls kraftstationer i Indalsälven inkallades utomstående arkitek
tonisk expertis, nämligen för Stugun (1956) och Näverede (1955). Anledningen ska 
ha varit en direkt vädjan från arkitektkårens sida till Vattenfall att inför ett kom-

Midskogs kraftstation, nedströmsfasaden. I förgrunden sugrörsluckor monterade i en ställning 
som liknar en bågskivebro. Foto författaren 1992.
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mande kraftverksbygge anordna en arkitekttäv
ling; man befann sig mitt inne i ett intensivt ut- 
byggnadsskede och det var lätt att hänvisa till att 
stora ekonomiska och estetiska värden stod på 
spel. Önskemålet hörsammades också och 1952 
utlystes en allmän arkitekttävling för utform
ningen av Stuguns kraftstation. Tävlingen väckte 
stort intresse och omkring hundratalet förslag lär 
ha bearbetats av en prisnämnd bestående av bl.a. 
Vattenfalls landskapsvårdskonsult Sigurd Curman 
och arkitekt Sven Malm. Prisvinnare blev arki
tekten Per-Olof Olsson (1915-1991) och resul
tatet ansågs så lyckat att arkitekten även fick rita 
den närbelägna kraftstationen i Näverede.11

De båda kraftstationerna fick en snarlik låg 
profil och murades upp av två skikt cementhål- 
sten, den yttre specialtillverkad, strukturerad och 
färgad grågul. De platta taken med invändig av
rinning byggdes av lättbetongplank som de flesta 
kraftstationer vid den här tiden. Frånsett några 
smala slitsar på fasaderna tas dagsljuset in gen
om nästan runtomlöpande bandfönster direkt un
der taket. Arrangemanget ger de båda kraftsta
tionerna en lätt karaktär som trots det annorlunda 
programmet (enbart maskinhall och avlastnings- 
utrymme) påminner om Osvald Almqvists funk
tionalistiska genombrottsverk.12-

Samma lätta anslag med ett högt bandfönster

Näverede var en av två snarlika kraftstationer som
byggdes efter den arkitekttävling som Vattenfall anordnade 
1952. Kraftstationen får sin låga, lätta profil genom det 
höga bandfönstret som löper runt nästan hela byggnaden.
Foto författaren 1992.

Ramsele kraftverk i Faxälven från 1958 med de uttrycks
fulla runda öppningarna i transformatorbåsens betong
väggar ger ett smått overkligt intryck när man passerar 
anläggningen utefter vägen mellan Ramsele och Noting.
Foto författaren 1997.

strax under takfoten använde sig arkitekten Sven 
Ivar Lind (1902-1980) av när han utformade 
kraftstationen Bj urfors Övre i Umeälven. Som hel
het betraktad är denna kraftstation elegantare 
och mer Almqvistlik, något som det harmonier
ande, inbyggda och uppglasade luckhuset bidrar 
till. Sven Ivar Lind, som var en centralgestalt i 
svenskt arkitektliv under 1950- och 60-talen, är 
känd för sin noggrannhet och precision i utför
andet. Bj urfors Övre är i detta avseende inget 
undantag, bland annat ägnades den kraftiga be- 
tongtaklisten ett ingående studium, har medar
betaren Ove Flidemark berättat. Den stora upp- 
glasningen krävde en kraftfullare avslutning än 
vad ett skärmtak kunde erbjuda. Det är lätt att 
tänka sig att just denna detaljen drevs mot sin 
perfektion på ett liknande sätt som när Osvald 
Almqvist ägnade sig åt Krångforstakens olika 
lutningar. För formsättningsarbetet fanns minu
tiösa anvisningar där vissa betongytor skulle form
sättas med stående brädriktning, vissa med ligg
ande medan det för andra föreskrevs helt släta 
formluckor. I övrigt användes lättbetongelement 
klätt med halvstenstegel uppmurat i dekorativt 
syfte med noga utvalda sintrade och askfläckade, 
ja till och med ”krympta och något deformerade” 
stenar.^
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Bjurfors Övre togs i drift 1961 som en av de sista verkligt genomstuderade kraft
stationerna i den modernistiska traditionen. Den blev också kronan på verket av 
sammanlagt sex stationer som Sven Ivar Lind ritade i Norrland för olika privatägda 
kraftkonsortier. De tidigare anläggningarna, exempelvis Skallböle (1949) i Ljungan 
och Hjälta (1949) i Faxälven, var tyngre och mer slutna till sin karaktär med luck- 
husen i massiv betong; präglade av krigsårens efterdyningar.

Kraftstationen Bjurfors Övre
i Umeälven är ett välstuderat och 
omsorgsfullt bygge uppfört efter rit
ningar av arkitekten Sven Ivar Lind. 
Ovan. Akvarellskiss av Sven Ivar Lind.
Original hos Nordkraft Service AB, Harrsele.

Nedströmsvy som visar den lägre 
maskinhallen och det högre luck- 
huset. Lägg märke till bevaknings- 
balkongen för uppsikten över 
dammluckorna, ett arv från Osvald 
Almqvists kraftstationer och som 
även finns i den tidigare visade 
Traryds kraftstation. Lind svarade 
också för dammluckornas välstämda
färgsättning. Foto författaren 1992.
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Interiör från Bjurfors Övres ljusa och eleganta maskinhall 
med de tre kaplanaggregaten paraderande på rad.
Foto författaren 1992.

Odaterad perspektivskiss 
från Sven Ivar Linds kontor.
Arkitekturmuseets arkiv, Stockholm.
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Enkelheten upphöjs
till norm
eller dekoreras

Många av de stora Norrlandskraftverkens maskinsalar förlädes under 
kraftverksbyggandets sista decennier under mark. Bilden visar utsprängningen 
av takorten (endast den övre halvan) till den blivande maskinsalen i 
Stornorrfors. När också den undre s.k. pallorten sprängts bort mätte maskin
salen 19 meter i bredd, 29 meter i höjd och 124 meter i längd.
Foto Bertil Ekholtz i december 1955.

intresset bland arkitekterna för kraftsta
tionen som gestaltningsobjekt avtog under 1960- 
talet. Detta berodde mer på de förändringar som 
kraftstationen genomgick än på någon attityd
förändring hos arkitekterna själva. Visserligen 
drogs arkitekterna in i nya, stora och prestigelad- 
dade arbetsuppgifter under 1950- och 60-talens 
intensiva utbyggnad av det svenska välfärdssam
hället. Men att kraftstationsuppdragen samtid
igt degraderades till konjunkturutjämningsupp- 
drag, om de alls förekom, berodde framför allt 
på att den forna så glansfulla byggnadsuppgiften

förlorat nyhetens behag. Borta var den tid då 
kraftstationen utgjorde själva hjärtat i en indust
rianläggning eller stod som symbol för en stads 
eller till och med en landsändas elektrifiering. 
Det sedan 1938 sammankopplade riksomfattande 
stamlinjenätet hade minskat betydelsen av den 
enskilda produktionsanläggningen och banat väg 
för en anonymisering av kraftstationen.

Parallellt med uppbyggnaden av de stora distri
butionssystemen pågick också en anonymisering 
av kraftstationen i mer konkret mening. Många 
av de stora Norrlandskraftverken förlädes under
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mark och andelen ovanjordsanläggningar som 
togs i drift blev allt mindre. Med utomhusställ- 
verk, maskinsal under mark med en omlastnings
hall tillsammans med några kontorsutrymmen 
ovanför, och intaget kanske på ett helt annat stal
le, degraderades kraftstationen som symbol i fys
isk bemärkelse. Som följd av de skingrade funk
tionerna gavs mindre spelrum för några estetiska 
överväganden. När maskinhallen blev underjor
disk maskinsal förvandlades arkitekturen till in
genjörskonst. Inne i de utsprängda bergrummen 
betonades renodlade funktionssammanhang me
dan de traditionella arkitektoniska insatserna 
kunde inskränka sig till val av ytskikt och färg
sättning av generatortoppar.

Sveriges två största vattenkraftverk, Har- 
språnget (1951) i Luleälven och Stornorrfors 
(1958) i Umeälven, är utmärkta exempel på de 
spridda funktionernas konsekvenser för kraft- 
verksestetiken. I Harsprånget är det en ganska 
anspråkslös omlastningshall i betong och blågrå

Entrén in tili receptionssalen i Harsprånget. Balkongen, 
som bärs upp av fyra oktagonala stenpelare, har ett räcke 
i smide med den hoppande haren som motiv, ritad av 
arkitekten Sven Malm som en symbol för platsen. Nedan 
omlastningshallen ovanför den underjordiska maskin
salen i Harsprånget står som symbol och replipunkt för 
Sveriges största vattenkraftverk. Foton författaren 1992.
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terrasitputs som vid sidan av damm och utomhusställverk utgör det synliga beviset 
på vad som idag är Sveriges största vattenkraftverk. Kontrasten i symbolverkan är 
slående jämfört med den väldeliga ställverksbyggnaden i Porjus bara några kilo
meter därifrån. Omlastningshallen, som står i kontakt med maskinsalen (numera 
två) 6o meter under mark, har en kontorslänga i vinkel. Här utgör en smakfullt 
möblerad och dekorerad receptionssal med egen entré den enda arkitektoniska 
extravagansen. Under mark liknar anläggningen mest ett fort. Den utsprängda, oin
klädda maskinsalen, schakten, gångarna och rummen för utrustning och underhåll 
påminner om att bygget inleddes under andra världskrigets sista självande minut då 
sekretessen kring den här typen av anläggningar var legio. I Stornorrfors är ovan- 
jordsbyggnaderna ännu diskretare och att leta sig fram till vad som egentligen är 
själva kraftverket låter sig inte göras utan vidare. Här upplever man att den enda 
egentliga ovanjordsbyggnaden, en anonym entrébyggnad, är minst uppseende
väckande jämfört med intagskanal, underjordsarbeten och den flera kilometer där
ifrån belägna regleringsdammen.

den generella anonymiseringen av efterkrigstidens storkraftverk 
har säkert på sätt och vis uppfattats som ett problem. I alla tider har estetiken näm
ligen varit ett hjälpmedel för kraftbolagen att något kompensera de oundvikliga 
ingreppen i naturen som exploateringen inneburit. Men även en kraftstationsarki- 
tektur i stagnation gick i viss mån att gottgöra med hjälp av konstnärlig utsmyck
ning. Inte då i form av en hyllningsstod över kraftverksdirektören som i Knäred 
1921 utan mer som Carl Eldhs monumentalskulptur i Trollhättan, som en hyllning 
till förlorade naturvärden. Det var också vad som skedde i Sverige och särskilt för
sågs Vattenfalls visningsstationer med monumentala konstnärliga utsmyckningar 
i maskinhallar, maskinsalar, kontrollrum och receptionsutrymmen; en monumen
talkonst för en monumental anläggningskonst. J4

Med tanke på de jättelika investeringar som kraftverksbyggandet representerade 
vid den här tiden är det ingen tillfällighet att man finner så många monumental
utsmyckningar, skulpturer och även en hel del stafflikonst i efterkrigstidens stor
kraftverk. För kraftverkens karaktär av offentlig anläggning hade knappast mins
kat. De enorma dammkropparna, ingreppen i landskapet och det faktum att varje 
färdigställd anläggning kopplades in på ett gemensamt kraftnät, i stället för att som 
tidigare bara försörja en bygd, en industri eller en stad med elkraft, gjorde att kraft
verken i än högre grad kom att utgöra en del av offentligheten. Monumentalkonsten 
blev enkelt uttryckt de rationella, avesteticerade och exceptionellt dyra storkraft
verkens tribut på humanismens altare.

Monumentalutsmyckningarna i Harsprånget och Stornorrfors förlädes till två 
helt olika ställen. I Harsprånget utsmyckades receptionssalen, som var till för rep
resentativa mottagningar på platsen, med en Stuckatur längs två av rummets vägg
ytor. För utsmyckningen svarade skulptören Gustaf Sandberg (1876-1958) som 
tidigare bl.a. utfört skulpturer och reliefer i Stockholms stadshus. Motiven består 
huvudsakligen av en serie arbetsplatsrapporter från kraftverkets tillblivelse. På den 
ena väggen skildras de omfattande tunnelarbetena medan den andra väggen visar 
olika sektioner och planer över anläggningen som, tillsammans med den ovanför- 
liggande målade kartan, ger en god inblick i kraftverksbygget och dess omgiv
ningar. I de anslutande vägghörnen har Sandberg modellerat fram skulpturer, fast 
engagerade i väggarna; i ett hörn en samekvinna med barn, i ett annat en ”Norr-
landsbjörn”.r5

I Stornorrfors utgörs den viktigaste konstnärliga insatsen av en väldig oljemål
ning på duk inne i kontrollrummet. Att utsmycka själva kontrollrummet där drifts-

Skulptören Gustaf Sandberg vid den "Norrlands- 
björn" som utgör ett av receptionssalens hörnmotiv 
i Harsprånget.
Foto C. G. Rosenberg 1950, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

Motstående sida.
Interiör frän den helgjutna 1950-talsmiljön 
i omlastningsbyggnadens receptionssal 
i Harsprånget. Golvet är i rödbrun kalksten och 
längs två av väggarna löper Gustaf Sandbergs 
Stuckarbeten. Foto författaren 1992.
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personalen arbetade dag och natt betraktades inom Vattenfall även som en viktig 
arbetsmiljöfråga. Erfarenheter fanns sedan tidigare från Kilforsens kraftverk i Fax- 
älven. Där hade det redan en kort tid efter det att verket togs i drift 1953 kommit 
klagomål från driftspersonalen över allmän trötthet, något som man antog hängde 
samman med de monotona färgerna på väggar och inredning. För att bryta enformig
heten tog arkitekten Sven Malm hjälp av konstnären Holger Hjort med att skissa
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Kontrollrummets väggdekor i Kilforsens kraftverk. Foto Vimar Ericsson, Vattenkrafts arkiv, Stockholm.

Nedan. Umeåkonstnären Helge Lindens utsmyckning "Vårbrytning" från 1959 uppsatt i kontrollrummet till Stornorrfors 
kraftverk. Obsen/era att trappan ingick i kompositionen. Foto författaren 1992.

upp en dekor direkt på väggen. Resultatet blev 
en abstrakt väggdekor som, enligt upphovsmän
nen, i både form och innehåll ”åskådliggör sam
ordnandet av naturidyll och teknik”. Det gällde, 
enligt Malm, att bryta enformigheten utan att 
skjuta över målet och skapa oro i stället för lugn, 
”att inte driva färgskalan till i längden tröttsam 
skärpa.”16

Även den muralliknande målningen i Stornorr- 
forsens kontrollrum fyller en hel vägg, den ena 
sluttande kortväggen; tolv meter bred och mellan 
två och en halv och sex meter hög. Målningen 
var Umeåkonstnären Helge Lindens (1897-1961) 
sista stora arbete och utgör en frisk kontrast till 
den i övrigt så sterila miljön. Han hade fått upp
draget av Vattenfall efter att 1959 ha vunnit en 
utsmyckningstävling. Lindens förslag ska bäst 
ha svarat mot den speciella arbetsplatsens förut
sättningar. Den fick inte störa maskinisterna för 
mycket i arbetet men samtidigt vara livgivande
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under trötta och lugna nattimmar! Motivet som fick namnet ”Vårbrytning” är typ
iskt i kraftverkssammanhang, ett härligt optimistiskt älvlandskap med himmel, 
träd och porlande vatten. Men det intressanta är att den abstrakta och geometriska 
väggdekorationen noga komponerades in i rummet med en trappa och en taggig 
taksilhuett som medaktörer i kompositionen. Tyvärr har förutsättningarna att 
uppleva målningen förändrats efter en senare ombyggnad då innertaket sänktes 
och glasväggen sattes igen.17

Även om Vattenfall anordnade inbjudna tävlingar om utsmyckningsuppdrag 
vid flera av sina kraftverk, exempelvis Porsi i början av 1960-talet, torde det ha varit 
vanligare att konstnärskontakterna förmedlades via arkitekterna till anläggning
arna. Till Hjälta kraftverk i Faxälven som ägs av Sydkraft införskaffade arkitek
ten för anläggningen, Sven Ivar Lind, en förnämlig samling verk av konstnären och 
gode vännen Hilding Linnqvist (1891-1984). Sammanlagt 14 arbeten valdes ut 
av arkitekten före öppnandet av Linnqvists utställning på Färg och Form i Stock
holm i maj 1951; de flesta med dekorativa motiv hämtade från Faxälven.18

T

Konferensrummet i Hjälta kraftverk med Hilding Linnqvists monumentalmålning (1,8 mx5,2 m) 
"Livet vid älven". Foto Bertil Ekholtz, Västerbottens museum, Umeå.

En av målningarna hade Hjältabolaget beställt redan 1948 till en vägg i huvud
byggnadens konferensrum. Det var en nära 10 kvadratmeter stor monumental
målning i olja med titeln ”Livet vid älven”. Motivmässigt kontrasterar målningen 
starkt mot den miljö i vilken den befinner sig. I rena, starka färger skildrar konst
nären nämligen olika skeden av svenskt allmogeliv före industrialismen. Det är en 
berättelse om en lyckligare tillvaro långt ifrån tunnelsprängningar, dammbyggen 
och Marionskopor.1?

Vattenfalls mest magnifika monumentalutsmyckning, tillsammans med Eldhs 
Strömkarlen, finns dock i en kraftstation ovan jord. I Nämforsens maskinhall, en av 
Vattenfalls paradanläggningar från 1946, är det en 36 kvadratmeter stor polykrom 
stengodsrelief som vid sidan av klippornas hällristningar utgör huvudattraktion.
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Tyra Lundgrens 36 kvadratmeter stora stengodsrelief "Älvens historia" i Nämforsens maskinhall. Foto författaren 1992.

Utsmyckningsuppdraget hade lämnats till Tyra 
Lundgren (1897-1979), en mångsidig konsthant
verkare som under slutet av 1940-talet och bör
jan av 1950-talet utförde ett antal monumental
reliefer till bl.a. skolor, sjukhus och krematorier. 
Nämforsreliefens motiv diskuterades fram till
sammans med Vattenfalls landskapsvårdskonsult 
Sigurd Curman. Så här berättade en påtagligt im
ponerad Curman om sitt första möte med Tyra 
Lundgren i Nämforsen: Jag har aldrig råkat henne 
personligen, utan jag har endast sett och beund
rat en del af hennes verk. Det var verkligen en 
connaissance ä facie! En liflig, vital och kraftig 
kvinna på c:a 45 år, intelligent, mångsidigt bil
dad, mycket berest och med en strålande energi.

De resonerade om motivet och enade sig om en 
stiliserad framställning av två tidsåldrar: stenål- 
dersfolk som driver älgar och renar ner i forsen 
respektive flottningskarlar som driver timmer ner 
i forsen. Efter mötet kunde Curman rapportera till 
generaldirektören Waldemar Borgquist att Lund
gren var mycket fascinerad af uppgiften att göra 
en innehållsrik, färgrik och kraftig sak af lergods. 
/.../ Jag är glad o har de allra bästa förhoppningar 
om något verkligt stiligt och originelt.Z0

Inför arbetet flyttade Tyra Lundgren upp till 
trakten för att studera miljön och människorna. 
I en beskrivning av reliefen poängterar hon att ut
formningen måste bygga på inlevelse i den värld 
jag ville skildra och kunskap om motiven. Dessa
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Konstnärinnan Tyra Lundgren i samspråk med porslinsarbetaren Fredrik Lundquist från Gustavs
berg i samband med uppsättningen av monumentalreliefen under våren och sommaren 1950.
Foto Folke Hedberg, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

tog jag som naturligt från forsens historia. Den 7,5 meter breda och 4,8 meter 
höga stengodsreliefen fick namnet ”Älvens historia”. Den byggdes upp av samman
lagt 178 plattor som brändes vid AB Gustavsbergs Fabriker. Arbetet hade beräk
nats till ungefär ett år, men färdigställandet visade sig ta betydligt längre tid än be
räknat och först 1950, tre år senare, kunde verket sättas upp på ena maskinhalls- 
väggen. Innan reliefen transporterades till ångermanländska Nämforsen hade den 
lagts ut på Vattenfalls huvudgård för att förevisas konprinsparet, press och per
sonal. Beställarna var uppenbart nöjda med verket. Kritikerna gav henne visserli
gen en eloge för det tekniska utförandet men hävdade att hon hade övervärderat 
stengodsets möjligheter. Lite njuggt talades det om en alltför brokig blandning av 
skilda impulser, svagheter i den plastiska modelleringen och alltför stumma färger. 
Själv menade hon sig vara medveten om verkets ofullkomligheter, men försvarade 
sig med att så mycket kraft gått åt att bara kämpa med materialet. Ingenting som 
var gjort gick att göra om och även den längsta erfarenheten och den största 
omsorgen lämnade ingen garanti för att en glasyrton efter bränningen föll ut som 
beräknat.21

I Nämforsen hade Vattenfalls ritare Ebbe Berg också fått i uppdrag att till vis
ningsrummet måla en karta över Ångermanälvens, Fjällsjöälvens och Faxälvens 

vattensystem, kraftverk och regleringsdammar. Det här var ett ganska vanligt för
farande inom kraftverksbranschen, ett sätt att kombinera information till anställ
da och besökare med en konstnärlig utsmyckning av muralkaraktär. Berg hade
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Under 1970-talet gjordes inga större satsningar inom kraftverksbranschen på det arkitektoniska utförandet. Många 
mer eller mindre fönsterlösa kraftstationer, som exempelvis Landafors III, kom därför mest att likna enklare sorters 
förrådsbyggnader, även om de som här låg i ett vackert kulturlandskap.
Foto AB Skandinaviska Elverk.

tidigare ritat liknande kartor för exempelvis kraft
stationerna i Stadsforsen och Torpshammar. Även 
andra större kraftbolag lät, särskilt i sina visnings
stationer, avporträttera bolagets produktionsan- 
läggningar och överföringssystem på väggarna. I 
Bällforsens kraftstation dekorerades väggarna till 
och med med målade ritningar och fasadskisser 
över kraftstation och maskinistbostad. Ett av de 
ovanligare sätten att förhöja den estetiska valören 
i en maskinsal praktiserades i Storfinnforsens 
kraftverk. Tre höga, spröjsade fönster med elek
trisk belysning bakom ger här en illusion av en 
maskinhallsvägg nere i den underjordiska maskin
salen.

Det bör dock framhållas att majoriteten av de 
tusentals vattenkraftverk som genom åren har an
lagts i Sverige inte var konstnärligt dekorerade, 
särskilt inte under i960- och 70-talen då även 
ovanjordstationerna i gemen saknade den mest 
elementära, estetiska hyfsning. Till detta bidrog 
givetvis den allt vanligare fjärrstyrningen av kraft
verken. Inrättandet av centrala driftsenheter gjor
de det möjligt att bygga kraftverken utan att be

höva ta hänsyn till en stationär personal. Detta 
utnyttjades naturligtvis, särskilt vid avlägset beläg
na anläggningar. Därmed minskade det direkta 
behovet av dagsljusintag, vilket i sin tur ledde till 
minskade fönsterytor och i extrema fall till helt 
fönsterlösa kraftstationer.

Nya fasadmaterial som prefabricerade lätt
betongelement, plåt och andra skivmaterial under
lättade själva byggprocessen men visade sig inte 
alltid så hållbara i längden. Med en lådliknande 
form, platta tak, få eller inga fönster och kanske 
changerande fasadmaterial hade kraftstationen 
definitivt förvandlats från en statusbyggnad till 
en simpel förrådsbyggnad där maskinaggregaten 
bara parkerades. Det finns många exempel på så
dana kraftstationer, framför allt byggda på 1970- 
talet: Järnvägsforsen (1976) i Ljungan, Landa
fors III (1976) och Höljebro II (1967), båda i 
Ljusnan.

Det finns ett annat byggnadsmaterial som läm
nat sitt bidrag till kraftstationens estetiska ut
armning och det är den armerade betongen. Det 
är ett material som har varit nära förknippat
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med kraftstationens speciella estetik, både när det gäller styrka och uttrycksmöj
ligheter; ta t.ex. det platta taket som dominerat årtionde efter årtionde eller de 
gjutna betongväggarna i många modernistiska kraftstationer. Vid samma tid som 
arkitekten Hans Westmans vita, kubiska landmärken i det sydsvenska landskapet 
invigdes som symboler för den rena vattenkraften, det vita kolet, lades sista han
den vid Pengfors kraftstation i Umeälven. Pengfors (1954) är en föga inspirera- 
rande och klossig anläggning helt igenom i råbetong. Den ritades av arkitekten 
Sven Ivar Lind, vilket kan tyckas förvånande med tanke på dennes i övrigt så 
exklusiva arkitekturpreferenser. Men det fanns inom svenskt kraftverksbyggan
de en ganska obruten tradition sedan Erik Hahrs dagar att använda den råa, obe
handlade betongen, inte bara i dammar och underbyggnader utan också för 
maskinhallar, ställverk och intagsbyggnader. Det var fördelaktigt från både för
svars- och brandsäkerhetssynpunkt; dessutom en teknik som man behärskade och 

på ett rationellt sätt kunde tillämpa.
Krångede AB hade efter Erik Hahrs bortgång fortsatt att ge uppdrag till dennes 

privata arkitektkontor i Stockholm; kontoret drevs vidare av Hahrs medarbetare 
sedan 1912, Karl-Erik Öst (1891-1976). Med utgångspunkt från anläggningar som 
Stadsforsen och Gammelänge fortsatte Öst i mästarens fotspår, vilket märks i kraft-

Ända sedan Erik Hahrs 1930-talsanläggningar finns det 
en obruten, svensk tradition att uppföra kraftstationer 
i gjuten råbetong. På sidan visas tre olika tolkningar av 
denna tradition. Ovan t.v. Pengfors kraftstation som togs i 
drift 1954 efter ritningar av arkitekten Sven Ivar Lind.
Ovan. Den symmetriska och rationellt utformade omlast
ningshallen liksom intagshuset (skymt t.h.) i Storfinnforsens 
kraftverk ritades av Erik Hahrs medarbetare och efterträdare 
Karl-Erik Öst. Anläggningen togs i drift 1953.
T.v. Rengård från 1970 ritades av arkitekten Jan Thurfjell 
och uppfördes i profilgjuten betong med motställda 
pulpettak, ett tongivande koncept vid Skellefteå Krafts
anläggningar. Foton författaren 1992 respektive 1997 och 1994.
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Två bunkerliknande kraftstationer från 1970-talet från var 
kraftstation i Bureälven. Foton författaren 1990 respektive 1992.

verk som Laforsen (1953) i Ljusnan och framför 
allt i Storfinnforsen (1953) som ligger i Faxälven. 
I Storfinnforsen frammanar den rationella arki
tekturen en krigstidsstämning med de obearbet
ade betongytorna och stora stålluckorna framför 
fönstren. En liknande känsla får man inför Ynge- 
redsfors II (1964) i Ätran som ritades av Hans 
Westman och byggdes i svårtillgänglig terräng 
under Cubakrisens dagar. Ett senare exempel är 
den ensligt belägna Rengård (1970) i Skellefte- 
älven där arkitekten Jan Thurfjell (f. 1924) ändå 
med färg och form lyckats liva upp råbetongen 
så att kraftstationen inte bara blev en förlängning 
av dammen.

När även de skickligaste modernistarkitekter 
gav legitimitet åt den obearbetade formen, bero
ende på kraftstationens belägenhet eller av nå
gon annan anledning, uppstod en viss fartblind
het. När enkelheten upphöjdes till doktrin blev 
arkitekterna obehövliga. Och det var vad som hän
de inom kraftstationsbyggandet. Precis som under 
pionjäråren på 1880- och 90-talen blev kraftstatio

landsända. T.v. Klinte 11 i Emån och t.h. Stormyrforsens

nen nära hundra år senare så enkel och standard
iserad att vattenbyggarna klarade sig utan arki
tektritningar.

Klinte II (1974) i Emån, Kvarnsveden II (1975) 
i Dalälven och Stormyrforsen (1976) i Bure älv 
är tre av många exempel på kraftstationer där 
man inte direkt frågar efter arkitektinsatsen efter
som de mer än något annat påminner om betong
bunkrar. Stormyrforsen är ett typiskt minikraft
verk från 70-talet utan fönster och så blygsamt i 
formatet och bullrig att driftspersonalen inte kan 
vistas därinne utan hörselskydd; så fjärran från 
exempelvis den tidigare nämnda Långhags kraft
station där maskinisten kunde sitta och tala i tele
fon alldeles invid de snurrande aggregaten. Visser
ligen är kraftstationen automatiserad och maskin
aggregaten så bullriga att byggnaden måste iso
leras för att inte störa omgivningen. Faktum 
kvarstår, att av de tidigare så konstfullt form- 
gjutna, putsade och målade kraftstationerna i 
betong hade det blivit gråa betonglådor.
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Från skön arkitektur till skön natur

Exploateringen av vattenkraften 
orsakade stora omdaningar av 
Trollhättan med omgivningar. Ändå 
förhöll man sig under 1900-talets 
första decennier mycket positiv till 
utvecklingen, som bevakades 
intensivt från bland annat mass
media. Bilden från 1933 visar 
landskapet uppströms Olidans 
kraftstation före anläggandet av 
Hojum. Den nygotiska kyrkan 
i fonden ritades av arkitekten A.W. 
Edelsvärd och stod klar 1862.
Foto i Vattenfalls arkiv, Stockholm.

ett på sitt sätt större och viktigare uppdrag än de konstnärliga monu
mentalutsmyckningarna för att återställa de humanistiska värdena inom kraftin
dustrin var landskapsvården. Den kunde direkt kopplas till de många storkraft
verk som under efterkrigstiden anlades i Norrlandsälvarna, ofta åtföljda av omfat
tande regleringsarbeten. Älvlandskapen stöptes om genom uppdämningar, kanal
byggen, tunnelsprängningar och älvrensningar; anläggningsarbeten som resulte
rade i torrlagda älvfåror och överskottsmassor av berg och jord som lades upp längs 
de rensade älvsträckorna eller kanalerna. Detta var i sig ingen ny erfarenhet, men 
ingreppen hade tidigare vanligtvis lämnats utan åtgärd för att med tiden omformas 
av naturens egna krafter. Den uppskalning som nu skedde påkallade däremot om
fattande återställningsarbeten.

Statliga Vattenfall var utan tvekan den kraftverksägare som hade den bästa 
erfarenheten av landskapsvårdande åtgärder, i kraft av projektens storlek och den 
beredvillighet med vilken man knöt till sig arkitektonisk kompetens även i dessa 
frågor. Redan i samband med exploateringen av Göta älvs känsliga sträckning 
genom Trollhättan vidtogs en rad åtgärder för att minska följderna av ingreppen. 
De väldiga mängderna med jord och framför allt sprängsten omhändertogs, bland 
annat i form av kontrakterade stenleverenser till Bergslagernas Jernvägars AB, där 
den krossades till makadam och användes som ballast för banan. Vidare ordnades



det med prydliga stenbeklädnader, vägar och sti
gar, räcken och broar i anslutning till vattenbygg
naderna. En ”naturpark” ställdes iordning och 
kompletterades med utsättning av tiotusentals 
skogsplantor. Bostadsområden för maskinister och 
egnahem för industriarbetare byggdes upp med 
faciliteter som belysning och avlopp. En stads- 
planetävling anordnades som engagerade gräd
dan av svenskt planeringskunnande. Ett flertal 
arkitekter fick också möjlighet att visa prov på vad 
de kunde åstadkomma i form av så kallade möns
terbyggnader. Och för att uppmuntra egnahems- 
tomternas prydliga ordnande arrangerades sär
skilda tävlingar med penningpriser.lz

Även Svenska Turistföreningen hjälpte till att 
röja upp stigar och skapa utsiktsplatser i det från 
turistsynpunkt så attraktiva Trollhättan. Och pre
cis som vid den samtidigt pågående exploater
ingen av järnmalmsfyndigheterna i Kiruna fanns 
en intensiv bevakning av utvecklingen från såväl 
statsmakternas som massmedias sida. Hyllnings-

kören var lika samstämmig gentemot generaldi
rektör Hansens och hans medhjälpares insatser 
som inför LKAB-disponenten Hjalmar Lundbohms 
stordåd uppe i Kiruna. Till och med Svenska 
Naturskyddsföreningen som hade bildats 1909 
lovordade ”det nya skönhetsmoment som till
förts Trollhättefallen”. Naturskyddet stod ännu 
inte i någon uppenbar motsättning till vatten
kraftsutbyggnaden. ł3

Däremot får man inte glömma bort att det 
nog snarare var regel än undantag att de tidiga 
vattenkraftsutbyggnaderna möttes av protester 
på lokal nivå. Det handlade då inte om land
skapsvård eller miljö utan om bönder som såg 
bärigheten i gårdarnas jord- och skogsegendo- 
mar gå förlorad. Tvisterna mellan kraftbolag 
och enskilda markägare kunde vara både omfat
tande och långdragna. De stora sjöregleringarna 
i Skagern och Vänern resulterade således i flera 
hundra respektive över fem tusen processer med 
alla berörda markägare när kraftbolagen förvand-

Vid anläggandet av Suorvadammen 1919-1923 lades stora områden i nationalparken Stora Sjöfallet under vatten. Efter 
den fjärde Utbyggnadsetappen uppgick vattenytans fluktuationer till ca 30 meter. Foto i Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv.
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I de allt mer hårdnande diskussionerna mellan naturvårdens förespråkare och kraftindustrin användes den fotografiska 
bilden som ett viktigt slagträ. Bilden visar Mittån i Härjedalen som torrlagts i samband med att vattnet letts över genom 
en tunnel till det nyanlagda Långå kraftverk 1962. Foto Alf Claesson, Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv.

lade sjöarna till väldiga vattenmagasin. Utfallen 
blev i regel desamma, oavsett om förhandlingarna 
ägde rum i häradsrätterna eller i de särskilda vat
tendomstolar som inrättades efter vattenlagens 
tillkomst 1918. Nationens intresse sattes före den 
enskildes.z4

Den första egentliga konflikten mellan kraft
industrin och naturvårdsintressena kom i samband 
med anläggandet av Suorvadammen 1919-1923. 
Regleringen av Suorva, ett väldigt vattenmagasin 
i första hand för det nyanlagda kraftverket i Porjus, 
innebar att man fick lov att bryta ut ett område ur 
den nationalpark som bara några år innan skapats 
i Stora Sjöfallet. Ingreppet vållade en naturvårds- 
debatt som handlade om respekten för national- 
parksbegreppet, en debatt som egentligen aldrig 
upphört på grund av Vattenfalls fortsatta ex
ploatering av Suorva.z5

I takt med exploateringarnas allt större på

verkan på omgivningen växte också medveten
heten bland kraftexploatörerna om vikten av att 
på olika sätt kompensera ingreppen. Estetiken i 
form av kraftstationernas arkitektoniska extra
vaganser, konstnärliga utsmyckningar och olika 
landskapsvårdande åtgärder var naturligtvis lät
tare att acceptera för kraftbolagen än att avstå 
från fallhöjder och regleringar. Det var billigare, 
mer överblickbart och gav dessutom företaget 
en viss filantropisk framtoning. Att det även låg 
ett rent ekonomiskt värde i en mönsteranlägg
ning var väl känt bland industrialister, åtmins
tone sedan mitten av 1800-talet då Friedrich 
Krupp skapade sina så kallade välfärdsinrätt- 
ningar för stålarbetarna i Ruhrområdet.zé

Kraftbolagens benägenhet till återställnings- 
insatser blev särskilt tydliga i samband med 
nyanläggningar i känsliga lägen, invid fornmin
nen eller inne i tättbebyggda områden. I samband
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med anläggandet av Laholms kraftverk 1930-32 
lät Sydsvenska Kraftaktiebolaget t.ex. engagera 
en särskild trädgårdsarkitekt, Rudolf Abelin vid 
Norrvikens trädgårdar i Båstad, för att löpande 
granska anläggningsarbetena. Därtill hade arki
tekten till själva kraftstationen, Arnold Salomon- 
Sörensen, fått i uppdrag att även svara för ut
formningen av dammbyggnaden och terrassen 
framför stationen. Kraftverket anlades nämligen 
vid Lagan i stadens utkant alldeles intill den medel
tida fästningen Lagaholm.z7

Att den stora skalans kraftverksbyggen krävde 
andra, mer konsekventa och bättre organiserade 
åtgärder för att något återställa de omstöpta, ja 
snarast skändade älvlandskapen insåg man på 
flera håll. Men i kraft av dominerande kraftpro- 
jektör var det ändå Vattenfall som mest systema
tiskt tog de väldeliga landskapsomdaningarna i 
beaktande som ett estetiskt vårdproblem. Ver
kets konsekventa förvärvspolitik hade skapat un
derlag för ett storskaligt kraftverksbyggande som 
skulle komma att sätta större och grövre spår i det 
norrländska landskapet än någon annanstans ti
digare. För att höja kompetensnivån och före
bygga offentlig kritik knöt man till sig två av Sve
riges största auktoriteter som rådgivare i natur- 
och kulturskyddsfrågor; i tur och ordning riks
antikvarien Sigurd Curman (1879-1966) och 
professorn i arkitekturhistoria Erik Lundberg 
(1895-1969).

Sigurd curman var arkitekten och 
konsthistorikern som åren 1923-46 avslutade sin 
karriär som riksantikvarie. Sedan början av 1930- 
talet hade han biträtt Vattenfall vid projekter
ingen av Hojum, statens andra stora kraftverks
bygge i Trollhättan. Framför allt gällde det utform
ningen av intagskanalens ledmur och omgivning
arna närmast utanför den underjordiska kraft
stationen. Redan här markerade Curman sin fort
satta huvudlinje för vattenkraftsfrågor, nämligen 
nygestaltning och återställningsarbeten i harmo
ni med omgivningarna.28

Curman åtog sig att fungera som rådgivare åt 
Vattenfall sommaren 1946, sedan han hade gått 
i pension från sin tjänst vid Riksantikvarieäm
betet. Den direkta orsaken till generaldirektören 
Waldemar Borgqvists förfrågan tycks ha varit en 
reprimand från Norrlandsutredningens statssek
reterare Malmfors som ansåg sig ha svårt att för
svara Vattenfalls regleringsarbeten sedan han kon
fronterats med de tippar som lämnats kvar om

kring Leringsanläggningen i Gimån. Det var där
för ingen tillfällighet att Borgqvist motiverade 
beslutet att engagera Curman med följande ord 
till sina närmast berörda medarbetare:

Jag ber er komma ihåg, att det inte endast är 
ett estetiskt utan i längden ett praktiskt-ekonom- 
iskt problem, att vi om möjligt skapar nya skön
hetsvärden, där vi utbygger fallen eller att vi i 
varje fall gör det snyggt och prydligt efter oss.z9

Vid denna tid höll man inom Vattenfall på 
att avsluta arbetena vid Nämforsen och Forsmo 
kraftverk i Ångermanälven och det var Borgqvists 
ambition att särskilt i Nämforsen kunna visa upp 
en mönsteranläggning vid invigningen följande 
år. Vid sidan av arbetsplatserna i Torpshammar, 
Leringsforsen, Hölleforsen och Forsmoforsen blev 
det därför Nämforsen som Curman först fick kon
centrera sig på. Av den brevväxling som finns be
varad förstår man att han gick in för arbetet med 
liv och lust. Inspektionsbesöken kunde vara vecko
långa på en och samma plats, där några man med 
maskiner oftast ställdes till Curmans direkta för
fogande. Men när somrarna var korta och logis
tiken outvecklad kunde det, som från Nämfor
sen i juli 1947, komma brev som andades panik: 
I öfrigt pågår uppsnyggningsarbetena med schakt- 
ning, plantering och rengöring. Jag söker hjälpa 
till så mycket jag kan. Det blir nog svårt att bli 
klar till 12 sept, ty det är så mycket, som skall ske 
samtidigt. När trädgårdsmästaren fått en gräs
matta färdig, gräfva elektrikerna en kabelgraf 
tvärs igenom den fina mattan o.s.v.i°

Curmans brevkommentarer berörde främst 
frågor om schaktning, plantering och massornas 
uppläggning, men det framkommer att han ock
så lade sig i arkitektoniska och konstnärliga spörs
mål. I det senare fallet fick han bryta sina åsikter 
mot Vattenfalls arkitekt för anläggningarna, Sven 
Malm, som ofta utgjorde resesällskap. Mellan in- 
spektionsresorna utbyttes animerade och välfor
mulerade ståndpunkter brevledes, som t.ex. Malms 
kommentar till en diskussion om dammluckornas 
färgsättning:

För mig har alltid Nämforsen stått som ett 
stilla rondo i grågrönt. Forsmo som en reklam- 
betonad symfoni i blått och blåsvart, i bägge fal
len (ej vits) med betongen som klangbotten.

Som riksantikvarie hade Curman varit driv
ande för att i Nämforsen få till stånd arkeolog
iska utgrävningar och kunna rädda ett av Europas 
största områden med hällristningar från sten- och 
bronsåldern. Nu stod han på andra sidan barri-
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Färgsättningen av dammluckorna i Forsmo (ovan) och Nämforsen bestämdes i nära samarbete mellan Vattenfalls arkitekt 
Sven Malm och "skönhetsrådet" Sigurd Curman. Foton författaren 1992.
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kaderna, något som i varje fall till en början inte verkade bekymra honom. Upp
draget roar mig ofantligt, i synnerhet sedan jag numera börjat få något klarare 
begrepp om ett kraftverksbygges konstitution och organisation rapporterade han 
till generaldirektör Borgqvist sommaren 1947. Redan sommaren därpå börjar han 
emellertid tvivla på uppgiften: Fy fan vad vattenbyggarna ställa till mycket led
samma saker i det gamla älflandskapet/31

Sigurd Curman (t.v.) tillsammans 
med Vattenfalls arkitekt Sven Malm 
vid en av deras gemensamma 
kraftverksinspektioner i övre 
Norrland.
Foto från 1950 i Vattenfalls arkiv, Stockholm.
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Men Sigurd Curman gav inte upp i första taget utan blev kvar som Vattenfalls 
skönhetsråd i ett tiotal år. Det är ingen tvekan om att han under den här tiden gjorde 
en mycket viktig insats när det gällde att legitimera den storskaliga kraftexploater
ingen. Hans detaljerade pm, ibland åtföljda av instruktiva skisser, behandlades som 
seriösa inlägg på högsta verksnivå och förefaller i många stycken också ha effektu
erats. Här kommenterades naturligtvis de stora, viktiga frågorna om avjämning av 
rensmassor, anordnande av spegeldammar och återplanteringar av räddad och sparad 
växtlighet. Men när han exempelvis befann sig uppe i Harsprånget drog han sig inte 
heller för att döma ut den i hans tycke alltför dominerande placeringen av bostads
områdets soptunnor eller att dela ut recept på en för platsen lämplig konstgöd- 
ningsblandning. Han kunde vara tydlig när det behövdes och det var inte mycket 
som undgick Sigurd Curmans skarpa blick. I mångt och mycket kom han att fun
gera som ett enmansskönhetsråd åt Vattenfall eller verkets ”samvete” som han 
själv uttryckte det.31

Enkel skiss ur en av Curmans många PM (daterad 23.5.1949) som visar skillnaden mellan Cur
mans principer för behandlingen av de uppmuddrade grusmassorna nedanför Hölleforsens kraft
verk i Indalsälven (ovan) och hur tippmassorna dittills lagts upp (överst), vattenfalls arkiv, Stockholm.

När de norrländska projekten i början av 1950-talet växte i storlek blev pro
memoriorna längre och allt mer kritiska. Curman såg hur älvdal efter älvdal, fjäll
sjö efter fjällsjö tuktades och omstöptes. En dammanläggning bör icke anses såsom 
färdig förrän den på ett anständigt sätt sammanarbetats med omgivande natur var 
huvuddevisen. Men sedan han på ort och ställe gått igenom planerna för reglerings- 
arbetena vid de vackra och storslagna fjällsjöarna Malgomaj, Kultsjön och Ran- 
saren kände han att det höll på att gå för långt:

Skola vi offra allt åt kraftförsörjningens Molock? Ha vi inte råd att bevara någon 
vacker och oberörd älvsträcka åt oss och våra efterkommande? Ha vi verkligen 
rätt att ställa kommande generationer arvlösa ifråga om en sådan underbar natur
tillgång, som den här nämnda? Detta är frågor, som borde ställas klart och öppet 
till dem, som bestämma om landets öden. Det är en ytterst ringa del av regering 
och riksdag, som ha haft anledning och möjlighet att ställa sig dessa frågor på all
var och att bedöma dem på grund av självsyn och egen erfarenhet.33

Inför projekteringen av vad som skulle bli Sveriges största vattenkraftverk, 
Stornorrfors i Umeälven, gjorde Curman flera skarpa markeringar. Man torde kun
na beteckna bygden mellan Vännäs och Umeå såsom en norrländsk storbygd, 
skrev han i en pm och menade att arbetena här krävde en helt annan hänsyn till 
landskapets utseende och bestående förhållanden än obygderna i det inre av Norrland. 
Han såg det som en mycket allvarlig åverkan i landskapet att ta bort allt rinnande 
vatten från den gamla älvfåran som löper vid sidan av det schaktade och sprängda 
ca 6,4 km långa kanal- och tunnelbygget och frågade sig om det var nödvändigt
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att krama citronen till sista droppen istället för 
att låta åtminstone en mindre vattenmängd rinna 
i älven, så att dess liv bibehålies. Han påpekade 
att schaktmassornas placering och behandling 
måste studeras noga, innan arbetet börjar. Tipp- 
massorna borde breddas ut och givas en i land
skapet naturligt växlande modellering. Curman 
hade gott stöd i överingenjören vid Vattentek
niska byrån som i ett följebrev förtydligade syn
punkterna för generaldirektören:

Flertalet av de önskemål Curman framför ha 
vi tänkt oss att tillgodose./.../För min personliga 
del tycker jag, att det ligger mycket i vad Curman 
säger. Den bygd det här gäller är av en annan 
karaktär än de bygder, där vi tidigare arbetat. 
Om vi gå för hårt fram, finns det risk för en skärp
ning av den opinion mot kraftverksbyggandet, 
som otvivelaktigt redan finns här i landet. Jag 
har en känsla av att det är klokt att i detta fall 
göra en uppoffring. Det kan hända, att det i det 
långa loppet lönar sig.34

Nu gick det inte riktigt som Curman hade 
tänkt. Något rinnande vatten i älvfåran annat 
än för att hålla fisken vid liv blev det aldrig, inte 
heller någon anpassning till omgivningen av de 
ohyggliga mängderna berg- och jordmassor som 
bygget avkastade, sammanlagt 5,7 miljoner ku
bikmeter. De fortsatta diskussionerna om Stor- 
norrfors kom att tas med efterträdaren Erik Lund
berg. Denne hade en annan syn på hur schakt
massor skulle modelleras, nämligen som markanta 
inslag i landskapsbilden: En industriell anlägg
ning bör få se ut just som en anläggning, vilket 
innebär åtskilligt som ter sig strikt och artifici
ellt i utformningen. Resultatet blev förutom ett 
nytt älvlandskap också ett nyskapat kanalland
skap dominerat av bulliga, gräsbesådda kullar.31 

Det är ingen tvekan om att de allt mer om
fattande och storvulna exploateringsprojekten 
bekymrade Sigurd Curman. Tidsperspektiven i 
de många samtidigt pågående arbetena hade en

Tilloppskanalen vid Stornorrfors kraftverk i Umeälven
med schaktmassor upplagda i enlighet med Erik Lund
bergs planeringsidéer. De gräsbesådda kullarna var här, 
liksom vid vissa andra Norrlandskraftverk, tänkta att under
hållas med hjälp av betande får; ett kortvarigt experiment 
som inte visade sig ekonomiskt hållbart. Notera kontrasten 
mot det bakomliggande ängslandskapet med de typiska 
höladorna. Idag dominerar tyvärr slyet.
Foto Bertil Ekholtz 1974, Västerbottens museums bildarkiv, Umeå.
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tendens att krympa och det blev svårare att få 
hjälp med maskiner och arbetsfolk. Det uppskruv
ade tempot innebar att så fort ett kraftverksbygge 
stod färdigt överflyttades folket till nästa; upp- 
snyggningsarbetena fick komma i andra hand. 
Curman hade också efter tillkomsten av 1952. års 
naturskyddslag starkare krav på sig att försvara 
naturvårdens estetiska värden. Slutraderna i följe
skrivelsen till en av Curmans sista promemorior 
är betecknande: Jag är nog rädd, att jag ställer 
Vattenfalls tålamod på hårda prof med mina 
skrifverier, men det är ju min uppgift!!6

Den nya lagen gav bl.a. Samfundet för hem
bygdsvård och Svenska naturskyddsföreningen 
ställning som sakkunniga organ i frågor om 
landskapsvård och skydd för landskapsbilden. 
Curman hamnade därmed i en mellanställning, 
något som han stundtals helt tydligt upplevde 
som besvärande. Han påpekade allt oftare att 
han inte var anställd av Vattenfall utan förbe
höll sig rätten att agera som opponent om han 
fann det nödvändigt. Ett sådant fall gällde en 
planerad ytterligare utbyggnad av hjärtefrågan 
Nämforsen, där en upprörd Curman i realiteten 
fungerade som naturvårdens förlängda arm in i 
den stora kraftverksorganisationen. Känneteck
nande för det goda samarbetsklimatet och Cur
mans anseende i naturvårdskretsar är den propå 
om att stoppa utbyggnadsplanerna för Nämfor
sen som Samfundet för Hembygdsvårds sekrete
rare John Nihlén i september 1953 lade fram för 
Vattenfalls byggnadsansvarige:

Jag anser att det ur flera synpunkter skulle vara 
mycket olyckligt om en utbyggnad kom till stånd. 
Främst skulle betydande naturvärden återigen 
gå tillspillo: en god del av den med sådan omsorg 
utbyggda parkanläggningen intill dammen och 
minskningen av det fria vattnet; men jag är ock
så övertygad om att en utbyggnad skulle ha en 
svår psykologisk verkan och göra det betydligt 
besvärligare för oss, som ivrigt arbetar för ett sam
förstånd med kraftverksintressenterna. Du förstår, 
Nämforsen är för oss någonting alldeles särskilt. 
Det var här Curman inledde det stora samarbetet 
och det var här han lyckades genomföra någon
ting som många av oss ansåg omöjligt, nämligen 
att teknikens män väsentligen ändrade sina pla
ner och offrade miljonvärden till förmån för kul
tur- och naturintressen.37

VATTENFALLS ENGAGEMANG av pro- 
fessor Erik Lundberg 1953 skedde i samförstånd 
med Curman som nu med ålderns rätt kunde rik-

Messaures väldiga jorddamm i Stora Lule älv anlades 
1957-63. Bilden visar den kontrasterande verkan som 
Erik Lundberg eftersträvade mellan en stengrå damm
kropp och utschaktade, modellerade gräsytor.
Foto Gunnar Bergbom 1970.1 Vattenfalls arkiv, Stockholm.

ta in sig på att bara avsluta pågående arbeten. 
Precis som Curman var Lundberg både restaure
ringsarkitekt och konsthistoriker, under många 
år dessutom anställd under Curman på Riks
antikvarieämbetet. Curman såg Lundberg som 
mycket välkvalificerad för uppgiften och dessut
om ”en bra karl” som möjligtvis kunde bli lite 
lättare för Vattenfall att tas med: Han är väl lite 
blygare än jag, men det kanske kan vara skönt - 
för Er! En som däremot aldrig riktigt kom öve
rens med sin nye samarbetspartner var Vatten
falls ansvarige arkitekt fram till 1963, Sven 
Malm, som sände följande rader till Curman vid 
sin avgång: Jag saknade de sista årens samarbe
te med Dig. Lundberg och jag hade inte samma 
åsikter - f.ö. frågade han inte efter mina.!s

Valet av Erik Lundberg var strategiskt riktigt 
av Vattenfall. Det banade väg för ett gott sam
arbete med Samfundet för hembygdsvård där 
Lundberg hade fungerat som rådgivare och och 
sakkunnig sedan slutet av 1930-talet. Lundberg 
var dessutom väl förfaren inom trädgårdskonst
ens område och allmänt pragmatiskt lagd. Hans 
syn på gestaltningen av älvlandskap och nygräv- 
da kanaler tog sin utgångspunkt i arbetets prak
tiska förutsättningar: rasvinkelns automatik, last
bilarnas transportvägar upp till tippområdena, 
grävmaskinsarmens räckvidd etc. I de instruktio
ner som gavs framstår vissa sentenser som cent
rala: ”stå som kontrast till”, ”framträdande 
plats i landskapet” och ”förbli strikt och steril”. 
Det var en argumentation som var fast förank
rad i samtidens accepterande av ingenjörskonst
ens rationella estetik. Så fick exempelvis Messau- 
redammens enorma släntytor på nedströmssidan 
inte behandlas med jord, myr eller annat grobart 
material utan dammens ytor skulle med sin ste
rila karghet infogas i landskapet; något Curman 
aldrig skulle ha accepterat. Som kontrast mot den 
kolossala, ensartat grå dammkroppen skulle så
ledes de skadade markytorna nedströms damm
foten traktorplaneras, myrjordsbehandlas och 
besås för att på det sättet infogas i den anslut
ande terrängen. Därigenom skulle detta mäktiga 
byggnadsverk ”bli en sevärdhet av rang”.39
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Det sägs att Lundbergs viktigaste arbetsred
skap var schaktmaskinerna, att han med hjälp av 
dessa planerade massorna ungefär som inlands
isen en gång hade omformat landskapet. Han ska 
sällan ha levererat några ritningar eller projek- 
teringshandlingar utan arbetet fortgick utifrån 
de efter hand vunna erfarenheterna; måhända en 
dygd av verkligheten eftersom exploateringarna 
fortskred i rask takt och Lundberg var en mycket 
upptagen man. Men för medarbetarna inom ver
ket kunde enbart muntliga anvisningar och fåtal
iga besök leda till intentionella problem och frust
rationer: Om det inte är möjligt att få mera hjälp 
av professor Lundberg anser jag det är nödvän
digt att vi vända oss till annan expert, löd ett brev 
rörande landskapsvårdsåtgärderna vid Indals
älven 1956.4°

i slutet av 19 5o-talet hade Vatten
fall landskapsvårdsarbeten igång på 15-zo plat
ser över i stort sett hela Norrland. Ledningen och 
övervakningen av dessa kunde inte enbart läggas 
på Erik Lundbergs axlar. För att maximalt kunna 
utnyttja de korta sommarmånaderna lyckades 
Lundberg på bara några år bygga upp en land- 
skapsvårdsorganisation inom Vattenfall bestå
ende av först en verkmästare utlånad från Nord
iska museet/Skansen och en agronom, senare ock
så en biträdande arkitekt, Jan Gezelius, och till 
dennes hjälp skulptören Birger Boman. Valet av 
medarbetare pekar på vad det mer handlade om 
för Lundbergs del, nämligen en planerad, stor- 
skalig gestaltningsuppgift snarare än de rena 
”uppsnyggningsarbeten” som det var frågan om 
på Sigurd Curmans tid.41

Erik Lundbergs auktoritära ställning som Vat
tenfalls landskapsvårdskonsult utnyttjades också 
för att t.ex. 1957 bistå Graningeverken och Skel- 
lefteälvens regleringsförening i deras ambition att 
erhålla en så fördelaktig placering av Kvistfors
ens kraftverk som möjligt. Men trots hjälp av en 
stor gipsmodell vann Lundberg inget gehör i för
söken att övertyga Skellefteå stads representan
ter om att få anlägga både kraftverk och damm 
ända inne i centrum.4Z

En helt annorlunda utgång blev det i Sollef
teå, där den sista av Angermanälvens brusande 
forsar byggdes ut i början av 1960-talet. Kraft
verket anlades här mitt inne i staden och hela älv
landskapet omformades med hjälp av 3,5 miljoner 
kubikmeter schaktmassor. Exploateringen var kon
troversiell och många estetiska eftergifter fick gö

En pedagogisk svit bilder som visar Ångermanälvens 
strandpartier i Sollefteå före (ovan till höger) och efter 
(nederst till höger) utbyggnaden i början av 1960-talet. 
I mitten till höger Per Fribergs landskapsplan som har 
legat till grund för omdaningen. Till planen hör också 
Fribergs perspektiv över Sollefteå kraftstation med 
omgivande älvbrinkar (ovan).
Jämför bild av kraftstationen från år 1997 på s. 232.
Foton hos Per Friberg.

ras. Sydkraft, som var exploatör tillsammans med 
staden, lät sin landskapsarkitekt Per Friberg 
(f.1920) komma in på ett tidigt stadium i pro
jektet. De förut ganska illa hanterade strandpar
tierna snyggades upp och 3 5 hektar nya gräsmat
tor såddes in. En stor ö tillskapades liksom en 
campingplats. Hela området gjordes tillgängligt 
på ett helt annat sätt än tidigare med utblickar 
mot de öppna vattenytorna. Allt arbete skedde 
storskaligt och maskinellt, till och med sådden 
där brandslangar användes för att spruta vatten 
med inblandat gräsfrö.43

Per Friberg var Sydkrafts landskapskonsult 
från 1951 till början av 1980-talet. Under denna 
period arbetade han med landskapsplaneringen 
vid dryga tjugotalet vattenkraftanläggningar och 
några ångkraftverk, bl.a. kärnkraftverket i Bar
sebäck 1966. De tidigare nämnda kraftverken 
Ängabäck och Kvarnaholm i Lagan är ett par 
tidiga exempel i söder, Landafors och Långå i
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Ljusnan samt Bastusel i Skellefteälven några senare Norrlandsexempel. Friberg var 
utbildad husarkitekt, men breddade sig därefter genom fortsatta studier i Köpen
hamn och USA för att 1964 tillträda landets förste professur i trädgårdskonst och 
naturvård vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Precis som Vattenfall hade 
Sydkraft således tillgång till en verklig expert när det gällde landskapsvårdande 
åtgärder. Flan anslöt också i sina arbetsmetoder i hög grad till Erik Lundbergs plan
erande och pragmatiska synsätt.44

I Sollefteå, men i än högre grad i en del andra utbyggnadsprojekt där kraftbo
lagen inte hade samma resurser att hålla sig med egna konsulter, bistod Samfun
det för hembygdsvård med experthjälp. Uddeholm Aktiebolags kraftverk Höljes i 
Klarälven och Skåpanäs kraftverk i Ätran anlagt av Yngeredsfors Kraft AB är ett 
par exempel. Samfundet för hembygdsvårds avdelning för vattenfrågor med land
skapsarkitekterna Olov Orrback, Arne Segerros och Henning Segerros fungerade 
dessutom som sakkunnigt organ i olika vattenmål. Det arbete man lade ner på ett 
projekt kunde vara både omfattande och framgångsrikt. I samband med förarbetet 
till anläggandet av Bjurfors Övre kraftverk i Umeälven förordade Nihlén och Hen
ning Segerros fallsträckans uppdelning på två kraftverk vilket förhindrade att om
kring fem mil av älvens nedre dalgång ställdes under vatten. Dessutom lyckades man 
med all säkerhet påverka kraftstationens arkitektoniska utformning. I en initierad 
inlaga till Kammarkollegiet uttalar man sig mycket nedlåtande om Bjurforsbola- 
gets tre tidigare uppförda kraftverk i Umeälven, de nedströms liggande Pengfors, 
Harrsele och Bjurfors Nedre. De anses klossiga och tunga, föga anpassade till övriga 
anläggningar i trakten. Man har en känsla av en betonglåda, som utlagts i älvdalen 
utan större känsla för estetiska krav. I ett fall som det här, menade man, borde den 
estetiska utformningen ägnas stor uppmärksamhet, byggnadselementen lösas upp 
och en lämplig färgsättning göra kraftstationen tilltalande. Så blev det också, 
sedan arkitekten Sven Ivar Lind detaljstuderat projektet.45

Erik lundberg lämnade sina uppdrag för Vattenfall 1964. Vid denna 
tid hade staten inrättat ett särskilt naturvårdsorgan (från 1967 Naturvårdsverket) 
med uppgift att bland annat bevaka landskapsvårdsfrågorna vid vattenkraftsut
byggnader. Därmed fanns det inte längre någon anledning för Vattenfall att hålla 
sig med egen landskapsvårdskonsult och de stora och kontroversiella exploaterings- 
projekten började också gå mot sitt slut.

Vattenfalls senare anläggningar, exempelvis Åsele i Ångermanälven från 1978-81 

eller Stenkullafors i samma älv från 1980-83, upplevs inte heller som lika genom
arbetade från landskapsvårdssynpunkt. I Åsele har man använt främmande växt- 

material som inte överlevt eller som skattats av lokalbefolkningen. Älvlandskapet 
nedströms Stenkullafors domineras av de så kallade Marionkullarna, hög efter hög 
med schaktmassor utan vare sig jord eller växtlighet. Men anläggningarna är rela
tivt nya, så framtida kraftverksbesökare kan bättre bedöma resultatet.

Numera tillmäts inte de estetiska värdena inom naturvården någon större betydelse. 
Sedan de stora slängskopemaskinerna gjort sitt i de svenska älvdalarna har landskaps
vården i stället från naturvårdshåll ersatts med skydd och vård av flora och fauna.

Nedströms Stenkullafors domineras Ångermanälven av ett 
säreget månlandskap. Längs en sträcka av 11 km söderut mot 

Åsele tornar de så kallade Marionkullarna upp sig, de sista spåren 
av den stora amerikanska grävmaskinens härjningar i Norrland.

Foto författaren 1997.
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Epilog

i960- och 70-TALEN var den fullbordade rationalismens epok framför andra då 
till och med estetikens fanbärare hyllade enkelhet, upprepbarhet och materialprimi- 
tivism. När enkelheten upphöjts till norm är det förståeligt att man knappast fäste 
något avseende vid att en kraftstation liknade en bunker eller förrådsbyggnad. 
Eller att man inte i högre grad reagerade över storskalighetens retorik om det tekni- 
fierade, artificiella landskapet, som legitimerade att man kunde strunta i återplan- 
teringsarbetet där man så önskade.

Men det skedde en förändring under 1980-talet, både i inställningen till kraft
stationen och inom svensk byggenskap över huvudtaget. Estetiken fick ett ökat spel
rum. För kraftindustrins vidkommande kom omsvängningen visserligen tjugo år för 
sent, eftersom den svenska vattenkraften i princip var färdigutbyggd. Men några 
kompletteringsarbeten återstod ändå. Dessutom började det i vissa fall bli dags att 
byta ut slitna aggregat och då kunde det även hända att en och annan äldre anlägg
ning fick stryka på foten.

Flertalet av de senaste årens nya kraftstationer har varit ganska små och man har 
nöjt sig med en försiktig anpassning av byggnaden i färg och material. Nyebro 
(1983) i Nissan har fått en herrgårdsgul panel ovanpå betongelementen och ett sadel
tak med avvalmade gavelspetsar täckt med röda betongpannor. Fors II (199z) i 
Nätraån är också den i betong, men klädd med rödmålad träpanel och ett sadel-

Två exempel på kraftstationer från de senaste decennierna, panelklädda och i viss mån anpas
sade till samtida villatradition. T.v. Nyebro i Nissan från 1983. T.h. Fors II i Nätraån från 1992.
Foton författaren 1997 respektive 1992.
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1 Bullerforsen II har arkitekterna 
tagit vara på och förstärkt de borg
lika drag som kännetecknar den 
gamla kraftstationen (se bild s. 157).
Foto Bengt Spade.

tak täckt med svart trapetskorrugerad plåt. Båda utgör typiska försök att be om 
ursäkt för kraftstationernas existens och inte låta dem framstå som förmer än de 
närmsta byarnas prefabricerade maskinhallar och villor.

Kännetecknande för flera av de något större och mer påkostade anläggningarna 
är att de i postmodernistisk anda återknyter till traditionella förebilder; oftast fritt 
omtolkade med en viss humor eller på ett något förenklat, förgrovat sätt. Två an
läggningar i Dalälven får illustrera detta. I Bullerforsen II (1991) har arkitekterna 
tagit fasta på den gamla stationens borgformspråk och förstärkt detta drag ytter
ligare. Det är den höga kubiska formen, det platta taket med kontreforter upp
dragna till en krenelering, färgen och materialet som gör att vi genast tolkar den 
nya kraftstationen som en nutida släkting till den gamla. I Kvarnsveden III (1996) 
måste man känna till den rivna anläggningens karakteristiska takformer och föns
termotiv för att förstå varför den nya kraftstationen ser ut som den gör.
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Den nya kraftstationen i Kvarnsveden t.h. försöker i takformer 
och murdekorationer efterlikna den unika anläggning som 
revs i samband med nybygget (nedan).
Foto Stora Kraft respektive Bengt Spade.

VAD KAN MAN DÅ DRA FÖR SLUTSATSER AV 

en studie som denna om den svenska kraftsta
tionens uppgång, nedgång och i någon bemärk
else upprättelse?

Kraftstationens framväxt ur de mekaniska 
kraftanläggningarna i Bergslagens bruksmiljö är 
värd att påpeka liksom bruksbyggmästarnas helt 
avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen 
inom området under det sena 1800-talet. Några 
aktörer framstår snart som bärare av svensk kraft
industri, nämligen statliga Vattenfall som primus 
motor, ASEA som elleverantör, vbb som tongiv
ande projektor och Skanska som betydelsefull 
entreprenör.

Borgen, kyrkan och templet som tre viktiga 
motiv i det tidiga 1900-talets kraftstationsbyg- 
gande bör framhållas, med just templet som ett
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kanske mer typiskt svenskt motiv än de andra, vid sidan av de många rödmålade 
bygdekraftverken i trä förstås. Att arkitekternas speciella roll inom kraftverksbygg- 
andet utvecklade en viss följsamhet mot både de traditionella motiven och ingen- 
jörsestetiken är intressant att konstatera. Likaså inspirationen från anläggnings- 
konsten, särskilt brobyggandet.

Vidare framgår det klart att försvarsaspekterna har varit viktiga för både form 
och konstruktion, särskilt vid tiden kring andra världskriget. Den armerade betong
ens betydelse och det platta takets mångåriga dominans inom kraftstationsbygg- 
andet får vi inte glömma; även om det inledningsvis fanns vissa dubier mot den 
nya byggnadstekniken.

Kraftstationens estetiska utarmning under i960- och 70-talen är förstås ett sorg
ligt kapitel, liksom att arkitekterna hjälpte till att upphöja enkelheten till norm. 
Men här skiljer sig inte kraftstationen nämnvärt från utvecklingen i stort. Vi får ock
så betänka att kraftstationen vid den här tiden måste betraktas som den rationell
aste av alla byggnadskategorier med en i vissa fall helt automatiserad produktion. 
Kompensationsestetiken var då något mer speciell, dvs. att de humanistiska värde
na som tidigare koncentrerats till den arkitektoniska gestaltningen nu tog sig nya 
uttryck i landskapsvård och konstnärlig utsmyckning. Även om vattenbyggnads
ingenjörerna utvecklade en tuff jargong har tron på estetiken som en helande och 
läkande kraft ändå varit ganska allmänt utbredd inom kåren genom åren.

Beträffande kraftstationens betydelse för den svenska arkitekturhistorien är det 
helt klart att den länge har varit en viktig arkitektuppgift, för vissa arkitekter också 
en dominerande och mycket lönsam sådan. Som byggnadskategori utgör kraftsta
tionen ett tungt inslag i den nationalromantiska arkitekturen (Erik Josephsons Olidan 
i Trollhättan, Älvkarleby och ställverksbyggnaden i Porjus). Den måste betraktas 
som en spjutspets när det gäller den modernistiska arkitekturen (Axel R. Bergmans 
Gullspång, Osvald Almqvists och Erik Hahrs anläggningar, kanske också Gryt i 
Ragnar Hjorts tappning eller Sven Malms Midskog). Flera av de äldre kraftsta
tionerna är dessutom både märkliga och unika arkitektoniska monument (Åtvida
bergs kraftstation, Sydkrafts äldsta Laganverk, Överum Nedre etc.) Exemplen kan 

mångfaldigas.

en ytterligare slutsats av denna historia är att estetiken firat de 
största triumferna när kraftstationen stått på topp som byggnadsuppgift och ingen
jörskonst. Pionjärårens kraftverksestetik handlade i hög grad om ett sökande efter 
den optimala stilen. I detta experimenterande verkar det mesta ha varit tillåtet, även 
sådant som gränsade till den estetiska konvenansen. Det resulterade i en variation 
av uttryck som lade grunden till en estetisk upplevelsekavalkad i våra vattendrag. 
Men den ständigt föränderliga tekniken tillsammans med de i regel sporadiska 
uppdragen försvårade för arkitekterna att skaffa sig en ordentlig kunskap om bygg- 
nadsuppgiftens art. Först när ställverksfunktionerna definitivt hade separerats från 
maskinhuset, maskinaggregaten nått sin optimering och arkitekterna getts tillräck
liga möjligheter att sätta sig in i arbetsuppgiften fanns förutsättningarna för några 
egentliga kongeniala tolkningar av denna ingenjörskonstens hi-tech, dvs. att kunna 
skapa en självständig kraftverksarkitektur.

Bengt Spade framhåller i sin bok om kraftverkstekniken (1999) att det i princip 
inte togs några nya djärva grepp på tekniksidan efter 1930-talet, utan att det bara 
handlade om uppskalningar. Med få undantag kan samma sak sägas om arkitek
turen. Osvald Almqvists och Erik Hahrs ambitioner i slutet av 1920-talet och ett 
tiotal år framåt att låta estetiken samverka med ingenjörskonsten framstår än idag 
som höjdpunkterna i den svenska vattenkraftens arkitekturhistoria.
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NOTER KAPITEL ETT

1 Emil Kaufmann 1933. Zweiten band. Berlin (s. 132 
och 154). Bilden är reproducerad ur Emil Kaufmann 
1933 b (s. 28). Bilden har sina motsvarigheter i ett 
annat verk, i en annan gloriös epok - Erik Dahlbergs 
skönmålande teckningar över svenska städer, bruk, 
slottsanläggningar m.m. i Suecia Antiqua. Om än inte 
med samma visionära anslag visas även i den svenska 
stormaktstidens bilder hur en ny ordnad värld skapas 
ur det kaotiska förgångna.

2 Niagara - River of Fame 1986 (s. 378). Citatet är 
hämtat från det amerikanska översiktsverket Eric A. Lof 
& D.B. Rushmore 1917 (s. 173). Överföringsspänningen 
på linjen Niagara Falls och Toronto var för denna tid på 
mycket höga 60 000 V.

3 En god översikt av industrialismens vattenanläggningar 
ger Axel Föhl & Manfred Hamm 1985.

4 Göran Lindahl 1986.

5 Uppgifterna är hämtade från Führer durch die 
schweizerische Wasserwirtschaft, I. Band 1921.

6 Norske Kraftverker 1954 (s. 81-84) och Kari Hoel u.å. 
(ca 1989-90).

7 Michael Mende 1989.

8 Richard Guy Wilson 1986 (s. 111-123). Se även 
Bengt Spade 1999 (s. 39-40).

9 Från bygge till bygge. Anläggarnas liv och minnen 
1994. Se också Barbro Bursell 1984.

10 "Forsromantik och kraftverksbygge" 1933.

11 Tony Garnier 1989 (en fransk upplaga gavs ut i Paris 
1988). Se även Dora Wiebenson 1969 (s. 30).

12 Elektriciteten på Parisutställningen år 1900, 1901 (s.10).

13 Gösta Lindman 1903 (s. 130-131).

,4G.R. Dahlander 1900 (s. 1029-1056). Om Lunda- 
utställningen se t.ex. Verkstäderna nr 6, 15 juni 1907 
(s. 131-135).

15 Fritz Soderbergh 1921 Band I (s. 100-143). Carl G. 
Bergsten & Mauritz Serrander 1915. Band 11:1 (s. 61-91 
och 658) samt H.M. Molin (s. 185-205) i samma 
band. Knut Dahlberg 1919. Band 11:2 (s. 696-697).

16 Eric A. Lof & D.B. Rushmore 1917 (s. 35). Holyoke 
beskrivs kortfattat i Mats Ahnlund & Lasse Brunnström 
1987 (s. 22-23).

17 Bilden finns publicerad i The Niagara Falls Electrical 
Handbook från 1904 men är här tagen från H.V.
Nelles 1975.

18 The Distinctive Charms of Niagara Scenery: Frederick 
Law Olmsted and the Niagara Reservation. 1985.

19 Rönnows artikel är från 16 oktober 1932.

20 Begreppet Sveriges framtid ligger i dess vattenkraft var en 
ofta förekommande paroll i början av seklet, använd 
av bl.a. Sven Lübeck i flera sammanhang. Se t.ex. Sven 
Lübeck 1911. Näsströms artikel "Forsromantik och kraft
verksbygge" publicerades den 12 september 1933.

21 Ur diktsamlingen Natur från 1934.

22 Att Sverige, som nästan helt saknade fyndigheter av 
det svarta kolet, i stället hade rikliga tillgångar av 
vattenfallens och forsarnas ständigt förnyade vita kol 
framhölls i många sammanhang under 1900-talets 
förra hälft. Se t.ex. G. Westin Silverstolpe 1926. Det är 
också i den stiliserade formen av en svart kub med 
uppåtriktat streck som ångkraftverket gått till eftervärl
den som kartsymbol.

23 John R. Stilgoe 1985.

24 Charles Jencks 1987 (s. 16-17).

25 G. Klingenberg 1913 (s. 51-55). I 1924 års upplaga 
är resonemanget något utvecklat, se s. 393-398. 
Citatet är fritt översatt av förf.

26 Oiva Turpeinen 1984 (s. 56-70). J. M. Richards har i 
800 years of Finnish Architecture, London 1978
(s. 128) också uppmärksammat Söderviks ångkraft
verk och uppfattar helt riktigt anläggningen som en 
viktig länk till 1900-talsmodernismen.

27 "Kraftstationen vid Harsprånget är nu Västeuropas 
största. Fantastisk teknikerskapelse". 1952. Utställningen 
"Vackra verk" anordnades av Samfundet för hem
bygdsvård. Se John Åkerlund 1925 (s. 97-102). 
Utställningen tog även upp andra tekniska byggnads
verk som broar, vattentorn, gruvbyggnader etc.

28 Citatet från tidskriften Byggmästaren (A) 1929 (s. 73).

29 Angående naturvårdens synpunkter på 1900-talets 
kraftutbyggnad se Kjell Nilsson 1988 (s. 23-61).

30 Kjell Nilsson 1988 (s. 69) visar att antalet kritiska 
artiklar mot vattenkraften i de ledande miljövårdstid- 
skrifterna "Sveriges Natur" och "Bygd och natur" ökar 
dramatiskt under 1950-talet. Angående Sveriges roll i 
det internationella miljövårdsarbetet i samband med 
vattenkraftsutbyggnaden se också s. 62 i samma arbete. 
Citatet är från John-Bertil Vedin 1953.

31 "Här ska Kina bygga världens största kraftverk" 1995 
(s. 29-36).
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NOTER KAPITEL TVÅ

1 Elis Bosæus 1948 (s. 30).

2 Karta över vattenkraftanläggningar i Sverige år 1930 
upprättad av Kungl. Kommerskollegium i samarbete 
med Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt (skala 
1:1000 000). (Äldre kartor i Elektriska Byrån, 
Kommerskollegiums arkiv, RA.)

3 Påpekas i brev från James Gibson till Berte Qvarn 
Aktiebolag, Slöinge 27.11.1901. Gibsonska släktarkivet, 
Landsarkivet, Göteborg.

4 Patentavgifterna fungerade till en början så att firman 
rekommenderade någon av de många verkstäder som 
licenstillverkade deras patenterade turbinkonstruktioner 
mot att de som ersättning erhöll ca 10 °/o på priset för 
patenträtten. I gengäld kunde en del av procenten för
svinna i provision till någon byggmästare eller ingenjör 
som rekommenderat företagets turbiner till byggnads
projektet ifråga. Så ställde exempelvis Elektrisk Bureau
i Norge som villkor att de erhöll "en passende 
provision", i detta fall 5 °/o, för att Qvist & Gjers skulle få 
leverera "turbinanlägget" till Røros Kobbervaerk 1895. 
Efter hand utvecklade Qvist & Gjers förenklade rutiner 
med två likalydande kontrakt, det ena mot kunden, det 
andra mot turbintillverkarna. Endast slutsummorna 
skiljde sig åt, vilket innebar att de båda konstruktörerna 
utan att befatta sig med turbinerna i fråga kunde tjäna 
åtskilligt vid större leverenser. Korrespondens i Qvist & 
Gjers arkiv, Tekniska museet.

5 Brev från Nilsson till Gjers 22.3.94. Korrespondens i 
Qvist & Gjers arkiv, Tekniska museet.

6 Qvist & Gjers till "Kommiterade" 24.4.1894, Qvist & 
Gjers arkiv, Tekniska museet.

7 Nilsson till Landén 11.6.1901, CJ. Nilssons arkiv, 
Tekniska museet.

8 Kersti Morger 1985 (s. 101).

9 Örebro Elektriska Aktiebolag 1898-1931, 1931 (s. 16).

10 Prospekt över firman Carl E. Janson, Lindesberg, 
Ingeniörs- & Byggnadsbyrå samt Register för original
ritningar. Elektriska Anläggningar, Carl E. Jansons 
samling, Tekniska museet.

n Ibid.

12 Begreppet myntat av idéhistorikern Bosse Sundin i 
avhandlingen Ingenjörsvetenskapens tidevarv,
Umeå 1981.

13 Gustaf Clemensson 1964 (s. 205, 316 och 341). 
Söderlund. E. & Wretblad, P.E. 1957 (s. 380).

14 Om Bångbro se Lasse Brunnström & Bengt Spade 
1995 (s. 111). Bilden på Norrköpingsfabrikernas 
turbinhustillbyggnader har tidigare publicerats i Mats 
Ahnlund & Lasse Brunnström 1992 (s. 84).

is Resonemanget kring introduktionen av begreppet 
kraftstation har tidigare utvecklats av undertecknad i 
Spade & Brunnström 1993 (s. 120-121).

is Bengt Spade & Lasse Brunnström & Bengt Grundmark 
1993 (s. 128-129). Sven Jungmarker har vänligen 
bistått mig med bl.a. bildmaterialet till detta avsnitt.

17 I Artur Attman 1958 (s. 317) visas det uppförda 
blåsmaskinhuset i Västanfors enligt en teckning av 
H. Feychting från 1885. Om biåsmaskinhus se även 
Ivar Bohm 1972 (s. 34 och 39).

is Enligt ingenjören P.J. Hofring, som förestod Härnö- 
sandsanläggningen fram till 1896, ska kraftstationen i 
Gådeå ha stått färdig redan den 15 augusti 1886. 
Hofrings uppgifter har dock inte gått att belägga utan 
flera andra källor pekar snarare på att kraftstationen 
togs i drift under 1888. Se exempelvis Härnösands 
elverk 100 år 1885-1985, 1985 och Härnösands 
stads elektricitetsverk 1885-1935, 1974 (1935). Se 
även P.J. Hofrings memoaranteckningar, tidningsklipp 
och en kortfattad historik från maj 1923 som förvaras i 
Härnösands Landsarkiv.

'9 Härnösands elverk 100 år 1885-1985, 1985 (s. 10).

20 Enligt ett brev från Söderhamns Mekaniska Verkstad till 
Firma Qvist & Gjers 5.9.1888 antyds att det var denna 
verkstad som tillverkade Härnösandsturbinen på 
grundval av Qvist & Gjers ritningar. Uppgiften styrks av 
en notering på Qvist & Gjers turbinritning för elektrisk 
belysning vid Bofors av den 30 maj 1885 : "Kop. enl. 
det röda till Hernösand 20 juni 1887". Qvist & Gjers 
ankommande brev och ritningssamling, Tekniska museet.

21 Anläggandet av Västerås kraftstation speglas bäst via 
Dammbyggnadskommitténs innehållsrika protokoll för
varade i Västerås stadsarkiv. Se även Sven Drakenberg 
1962 (s. 93-94 ) och Sven Drakenberg 1936. 
Skildraren av Västerås stads byggnadshistoria Sven 
Drakenberg har dock felaktigt tolkat kraftstationens 
utformning som ett verk av firma Qvist & Gjers.

22 Angående fartygsbyggenas GA-ritningar se Hans 
Åkerlind 1998.

23 Hugo Grauers 1929 (s. 11).

24 Adolf Zeising 1854. K.G. Tapper 1986 (s. 206). 
Metersystemet trängde i Sverige under åren 
1879-1889 helt ut det gamla fotmåttsystemet.

23 Alf Åberg, 1972.

28 Prisjämförelserna är framräknade utifrån handlingar i 
Qvist & Gjers samling, Tekniska museet.

27 Om slaggstenens användning för byggnadsändamål, 
se Ann Marie Gunnarsson 1994.

28 Protokoll från styrelsemöte i Örebro Elektriska AB den 
14.1.1899. Gullspångs Kraft AB:s arkiv, Örebro.

29 Även den av Qvist och Gjers projekterade och idag 
troligen äldsta bevarade norska kraftstationen, 
Kuråsfoss I i Røros från 1896, byggdes av trä, Qvist & 
Gjers arkiv, Tekniska museet.

30 Lasse Brunnström, & Bengt Spade, 1992 (s. 30-33).

3> ASE4/S historia 1883-1948, 1957 (s. 150-151).

32 Den ställverkstillbyggnad som 1897 uppfördes i vinkel 
mot 1893 års Hellsjöstation torde vara det första 
exemplet i landet på en särskild byggnadsdel för ställ- 
verksfunktionerna. Se vidare Bengt Spade & Lasse 
Brunnström & Bengt Grundmark, 1993 (s. 90).
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NOTER KAPITEL TRE

' Exempelvis Mats Hedlund vid VBB i brev till Yngereds- 
fors Kraft AB 31.7.1905. Korrespondens rörande 
Yngeredsfors i VBB:s arkiv.

2 Brev från John Giers till Bruksdisponenten m.m.
Herr Carl Sahlin 4 april 1925, Jernkontorets arkiv.

3 Fredrik Jonson 1903-04.

4 John Giers bytte efter en tids verksamhet till en mer 
ålderdomlig stavning på familjenamnet.

5 Fredrik Jonsons uppskattning av arkitektkompetensen 
framgår i ett brev till Alarik Dahlqvist 1.2.1907, korre
spondens i Skellefteå Krafts arkiv i Skellefteå. Företa
gets historia är kortfattat nedtecknad i en småskrift, 
Ingeniörsfirman Unander & Jonson 1903-1908, 
Stockholm 1908. Se även nekrolog över Fredrik 
Jonson skriven av Gösta Malm i Teknisk Tidskrift, 
allm. avd. 1951.

6 Hans Bjur 1988. Här ges en inträngande skildring av 
Johan Gustaf Richerts insatser under Göteborgstiden.

7 Angående Richert och Vattenfall se bl.a. Kungl. Vatten
fallsstyrelsen 1909-1934, 1934 (s. 41). Richerts 
många förslag till utbyggnad av Trollhättefallen nämns 
bl.a. i Gösta Malms opublicerade memoarer Ur Minnet, 
del II, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

8 Erik Hylander & Govert Indebetou 1937 (s. 431).

9 Richert är dock flexibel i ekonomiska frågor och ingår 
gärna som delägare om det saknas kontanta medel i 
samband med kraftverksprojektet. Exempelvis brev till 
W. Olsson 15.8.1902 och 15.10.1904 angående 
Yngeredsfors, VBB:s arkiv, Stockholm.

10 J. Gust. Richert 1929 (s. 125). Begreppet "Byrån" före
kommer t.ex. i korrespondensen mellan Gösta Malm 
och Vilhelm Hansen i samband med kraftverksbygget i 
Trollhättan. Kungl. Trollhätte Kanal- och Vattenverk, 
Göteborgs landsarkiv.

11 Vid en sammanräkning 1947 visar det sig att hela
96 °/o av landets städer anlitat VBB för upprättande av 
förslag till vattenförsörjning, avlopps- eller vatten- 
regleringsverk, Torsten Althin 1947 (s. 101).

12 Hur många vattenkraftverk det har blivit genom åren 
är emellertid svårt att fastställa. Uppdragsnumren 
avslöjar inte vidden av firmans engagemang och även 
om man försökte styra över utredningsarbetena till att 
omfatta upprättande av fullständiga förslag till kraft
anläggningar blandas projekteringsuppdragen med 
expertutlåtanden över andras förslag och olika 
besiktningsuppdrag. Sammantaget innebär detta att 
VBB på ett eller annat sätt varit involverad i de flesta 
svenska vattenkraftverk. VBB:s arkiv, som är både väl
sorterat och innehållsrikt, är en guldgruva för kunskapen 
om svenskt kraftverksbyggande.

13 Lisa Brunnström 1990 (s. 127).

14 Om Agnes Magnell se Eva Rudberg 1983 (s. 33-34). 
Kompletterande uppgifter har lämnats av sonen Claes 
Smith (f. 1914) i samtal med förf. 20.2.1995 som

också berättat att Agnes Magnell ritat vattentornen i 
Sala och Vasa i Finland. Dottern Caroline Smith- 
Webjörn (f. 1917) nämner även Söderhamns vatten
torn. En förteckning i Svenska Konsulterande Ingenjörers 
förening 1910-1920 antyder att de nämnda vatten
tornen samt ytterligare minst ett 20-tal projekterades av 
VBB och utformades av skilda arkitekter fram till 1920.

15 Johan Mårtelius 1987 (s. 153) och Thomas Paulsson 
1959 (s. 85-89). I Internationella stadsbyggnadsut- 
ställningen 1923 (s. 264) påstås att Bergman till
sammans med Gellerstedt redan 1901 även tog hem 
andra pris i den stora stadsplanetävlingen i Göteborg.

16 Att arkitekter vikarierar eller tar lönsamma halvtids
tjänster i form av värderingsuppdrag var förvisso inte 
ovanligt. Det gjorde till och med en firad arkitekt som 
Ivar Tengbom. Intervju med arkitekt Jan Wahlman.

17 Enligt brev från J. James Dickson Berte Qvarn Aktie
bolag, Slöinge 27.11.1901. Gibsonska släktarkivet, 
Göteborgs landsarkiv.

18 Avsnittet om kraftstationen i Jonsered bygger på 
Gibsönernas privatkorrespondens i Jonsereds- 
arkivet, Landsarkivet, Göteborg; framför allt brev från 
William Gibson till J. James Gibson 1900-1903 och 
James Dicksons brevkopior från samma tid. En 
bidragande orsak till återhållsamheten torde vara 
bolagets ekonomiska situation vid tiden för projekte
ringen. Under sommaren 1900 var orderingången 
liten och företaget hade mycket ont om pengar. Inom 
företaget hade James Gibson hjälp av i första hand 
ingenjören H.M. Molin med projekterings- och ritarbete. 
Denne sändes bl.a. iväg till 1900 års världsutställning i 
Paris för att studera vattenkraftsanordningar.
Om Hans Hedlund se bl.a. Lars Stackeil 1986.

19 Skråmforsens kraftstation omnämns kortfattat i skriften 
Örebro Elektriska Aktiebolag 1898-1931 och Oscar 
Bjurling 1981. Wiiforsens kraftstation dokumenterades i 
samband med rivningen 1980: Lena Gullmert-Häger 1982.

20 Brev från Carl C:son Lindberg till Hans Mannstaedt i 
Stockholm 15.12.1898 och 18.1.1899 samt från 
Lindberg till Skånska Cementgjuteriets filial i Stockholm 
15.12.1898. Örebro Elektriska AB:s kopieböcker i 
Gullspång Kraft AB:s arkiv i Örebro.

21 Begreppet alkov används exempelvis av ingenjören 
Nils Malm i presentationen av Forsse kraftverk i 
Teknisk tidskrift 1909 (nr 1 och 6).

22 I fyra artiklar i Teknisk Tidskrifts allmänna avdelning 
(30 sept. - 4 nov. 1899) redogör John Hammar för 
en studieresa han under slutet av sommaren 1899 
företog till Schweiz tillsammans med ca 200 leda
möter av det brittiska elektroteknikersamfundet. Upp
giften om utrymmet kring intrumenttavlorna var en av 
resans viktigaste officiella slutsatser (s. 296).
Jämför också Oskar Forsgrens uttalande om att 
Schweiz låg långt före oss när det gällde vatten
kraftens tillgodogörande. Oscar Forsgren 1903 (s. 17).
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23 Bland bruksbyggmästarnas tillämpningar av mittrisaliten 
kan exempelvis nämnas CJ. Nilssons förslag till kraft
station i Cysinge bruk 1900 och till Westerkvarns kraft
station i Kolbäcksån 1901 samt Carl E. Janssons för
slag till Grycksbo kraftstation 1901. C.J. Nilssons 
respektive Carl E. Jansons ritningsarkiv, Tekniska 
museet. Mittrisalitens konstruktiva fördel påtalades av 
direktören vid Örebro Elektriska AB i samband med 
byggandet av Skråmforsens kraftstation (där den fanns 
med i ett tidigare förslag). Brev från Carl C:son Lind
berg till Elektriska AB AEG, Stockholm 3.5.1899. Örebro 
Elektriska Kraft AB:s arkiv, Gullspång Kraft AB, Örebro.

24 Uttalande av John Hammar 1899 (s. 260).

25 Brattforsen projekterades av J.G. Richert, men kom av 
besparingsskäl när den togs i drift 1903 att få ett 
något annorlunda, enklare utseende. Se Bjurling 1981. 
Richerts och Stenhammars ritningar finns i kopior i C.J. 
Nilssons ritningssamling, Tekniska museet.

26 Ritningarna till Forsaströms kraftstation finns bevarade 
i Forskrafts arkiv, Åtvidaberg. De presenteras även i 
Axel Enström 1903 (plansch 2) tillsammans med en 
beskrivning av kraftverket av Axel Enström på s. 10.
Se även Gösta Adelswärd 1963.

27 Jämför även gavlarna i Bergviks sulfitfabrik 1902-03. 
Se Lisa Brunnström 1990 (s. 28 och 33).

28 Nykvarn presenteras i Castensson, Reinhold & Hillmo, 
Thomas & Kolsgård, Svante 1992 (s. 125-140).

29 Forssa Övre och Frykfors projekterades av VBB medan 
Skogstorp projekterades av Carl Insulander som vid 
denna tid var egen konsult men hade fått sina grund
läggande kunskaper inom byrån. VBB:s arkiv resp. 
Verkstäderna 1909 s. 61-62.

30 Korrespondensen mellan Bergsten och hans tillkom
mande Agnes Moberg, som förvaras i Arkitektur
museets arkiv, Stockholm, är fyllda av reflektioner över 
samtidens arkitektur och arkitektliv. Ritningar och för- 
slagshandlingar till "kraftcentral å Långåsen" från år 
1903 i VBB:s arkiv, Stockholm.

31 Ritningar till Långåsens kraftstation förvaras dels i 
Arkitekturmuseet, Stockholm, dels i Norrköpings stads
arkiv. Se även Bengt O.H. Johansson & Marian Ullén 
1980. Swartz lät också Norrköpingsarkitekten Verner 
Northun skissa på Långåsens kraftstation. Även detta 
förslag från 1903 uppvisar originella exteriöra detalj
lösningar, men är inte alls lika genomarbetat som 
Bergstens förslagsritningar.

32 Carl G. Bergsten 1904 (s. 84-85). Bergsten fick 1904 
ta sig an ritningsarbetet inför den konst- och industri
utställning som skulle invigas i Norrköping sommaren 
1906. Se Göran Lindahl 1958.

33 Kristianstads läns tidning 1909. Den 5 juli.

34Thyselius tycks ha haft en närmare relation till Syd
kraftbolagets vd, konsul August Schmitz, genom att 
båda deras fruar kom från Tyskland. Efter Thyselius 
död betalade företaget också ut en mindre pension till

hustrun. Enligt uppgift av dottern Anna-Greta Thyselius 
1989-08-21. Projekteringen inleddes av professor J.G. 
Richert på VBB men övertogs efter en schism av 
professor Holz. Alf Åberg 1956 (s. 44-59).

35 Nils Malm 1909.

36 Rudolf Arborelius var bl.a. engagerad av LKAB i Kiruna 
för att rita ett större ungkarlshotell. Lasse Brunnström 
1981 (s. 149-151). Se även nekrolog över Arborelius 
i Arkitektur 1917 (s. 117).
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NOTER KAPITEL FYRA

1 De statliga anläggningsprojekten, dit även exempelvis 
malmfältsexploateringarna och byggandet av Bodens 
fästning hör, ska ses i perspektivet av tidens stora 
samhällsproblem - emigrationsfrågan.

2 Trollhättan. Dess kanal- och kraftverk. Historik och 
Beskrifning utgifven af K. Vattenfallsstyrelsen, del 
11:1,1916 (s. 118-120).

3 Gagner & Uhrs förslag till ett kraftverk i Trollhättan från 
1893 föreligger i form av ett planschverk i Göteborgs 
landsarkiv (Trollhätte Kanal- och Vattenverks handlingar).

4 "Förslag till Kraftuttagning vid Elfkarleby vattenfall upp- 
rättadt år 1898 af W.Gagner, major vid VVB-Corpsen" 
förvaras i Vattenfalls arkiv, Stockholm. Se även presen
tationen i Teknisk tidskrift 10 dec. 1899.

5 Leland. M. Roth 1984 (s. 204-205). Se även Theodore 
Anton Sande 1976 (s. 54-55).

6 Ingenjören Axel Ekwall gjorde den 10.8.1910 en 
sammanställning över alla förslagen till kraftstationer 
vid Trollhättan. Ingår i Handlingsarkivet, Vattenfall, 
Stockholm. Några av Richerts förslag återfinns i VBB:s arkiv.

7 Direktiven gavs den 16 juni 1905. Enligt protokoll den
3 juli 1905 paragraf 5 i Styrelsens för Kungl. Trollhätte Kanal- 
och Vattenverk Protokoll år 1905. Göteborgs landsarkiv.

8 Anders Granström 1986 (s. 40-53). Gösta Malm 1963 
(s. 39-48) samt Gösta Malm 1922 (s. 8-19). Erfaren
heterna att på en isolerad plats leda ett större byggnads
företag med en stor arbetsstyrka och många underen
treprenörer som skulle sysselsättas och härbärgeras 
gav en mångsidighet som eftertraktades av arbets
givarna i samband med stora pionjärprojekt. Ett liknande 
exempel är LKAB-disponenten Hjalmar Lundbohms 
värvning av ingenjören Bengt Lundgren från Altappen 
till Kiruna. Se Lasse Brunnström del I 1981 (s. 68).

9 Gösta Malm 1963 (s. 51).

10 Ekwall efterträdde Malm som byggchef. 

n Gösta Malm 1961 (s. 53).

12 Citerat ur Malms memoarer. Gösta Malm 1963 (s. 54).

13 Gösta Malm 1907.

14 Brev från Holmgren till Malm 13.9.1905. Ankomna 
bref 1905, TKV.

15 Protokoll den 30 juni 1908 (paragraf 202) i Styrelsens 
för Kungl. Trollhätte Kanal- och Vattenverk Protokoll år
1905. Göteborgs landsarkiv.

16 Om Lundbohms ställning i Kiruna se Lasse Brunnström 
1981 (s. 60-66). Citatet är hämtat från ett tidnings- 
citat i Till minnet av Vilhelm Hansen 1979 (s. 64).

17 Om Hansen kan bland annat läsas i Vattenfalls trevliga 
pressklippsböcker: Till minnet av Vilhelm Hansen 1979 
och Vattenfall på Vilhelm Hansens tid 1983. Se även 
Gösta Malm 1963 (s. 72-73). Om förslaget till Glom- 
fjords kraftverk se Norske kraftverker 1954 (s. 391).

18 Gösta Malm. Ur Minnet del II (s. 128). Stencilupplaga 
i Vattenfalls arkiv, Stockholm.

19 Kungl. Maj:ts proposition nr 119, 1910. Redogörelse 
för arbetena med Porjus kraftverksbyggnad intill 
utgången af år 1911, 1913 (s. 1). Se också PM i GD. 
Hansens akter i Juridiska byrån, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

20 Enligt paragraf 182 den 23.10.06 godkändes Hansens 
åtgärd att anmoda "arkitekten i Kungl. Öfverintendents- 
ämbetet E. Josephson att uppgöra förberedande skiss 
till fasader för kraftstationsbyggnader". Den första skissen 
är daterad dec. 1906 och förvaras i Vattenfalls arkiv, 
Stockholm. Citaten är hämtade ur Josephsons brev till 
Hansen 16.10. och 20/10.1906. Se även brev från 
EJ. till Hansen 19.12.1905 & 10.3.1906 samt E.J. till 
Malm 22.3.1906. Samtliga brev i An k. brev 1905 och 
1906. Trollhätte Kanal- och Vattenverks handlingar, 
Göteborgs landsarkiv.

21 E. Josephson hade från början för avsikt att bli ingenjör 
och praktiserade bl.a. en tid på Ludvigsbergs verkstad i 
Stockholm. Carine Lundberg 1973-75 (s. 433-437) 
och Ejnar Berg 1975 (s. 39-40). Om Erik Josephson 
som militärarkitekt se t.ex. Mats Ahnlund 1990.
I samband med att en särskild kasernbyggnadsnämnd 
tillskapades 1907 med ansvarig arkitekt bör Josephson 
ha avlastats från sitt militära engagemang. Se vidare 
Mats Ahnlund 1990b.

22 Gösta Malm 1963 (s. 46) och bildmaterial från 
Stockholm Vatten.

23 Mats Ahnlund 1990 (s. 277). Såväl Josephson som 
hans efterträdare Erik Hahr arvoderades av Vattenfall 
för sina tjänster och finns inte redovisade bland 
verkets matrikelakter i arkivet i Stockholm.

24 Brev från Hansen till Josephson 15.10.06 och PM 
angående kraftstationsbyggnaden. Brevkopiebok B la.'3 
resp. D.N. 401/06, Trollhätte Kanal- och Vattenverks 
handlingar, Göteborgs landsarkiv. Den amerikainfluerade 
skelettbyggnadstekniken i stål fick E.J. möjlighet att 
även prova i två bankhus i Stockholm. Eva Eriksson 
1990 (s. 166).

25 Brev från Josephson till Hansen 20.10.06, Ank. bref 
1906, Troll hätte Kanal- och Vattenverks handlingar, 
Göteborgs landsarkiv.

26 Brev från Josephson till Hansen 11.11.06, Ibid.

27 Brev från Josephson till Hansen 5.12.1906, Ibid.

28 Brev från Josephson till Hansen 5.12., 11.12 och 
14.12.1906, Ibid.

29 Brev från Josephson till Malm 17.12. och 22.12.1906, 
till Hansen 15.12., 22.12.1906 och 5.1.1907. Ibid.

30 Josephsons ritningar förvaras i Vattenfalls ritningsarkiv, 
Stockholm. Om ställverksdiskussionerna se Trollhättan. 
Dess kanal- och kraftverk, del 111:2, 1914 (s. 3-14). 
Stockholm.

31 Trollhättan. Dess kanal- och kraftverk, del III :2, 1914 
(s. 15-19). Flera takförslag prövades, bl.a. säteritak. 
Alternativen förvaras i en ritningsmapp vid Vattenfalls
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Trollhätteförvaltning (Kraftverket. Förslagsritningar I, 
Underlag). De flesta är ritade i blyerts och signerade 
Svante Dyhlén 1914 eller 1915.

32 Brev från Hansen till Josephson 15.10.06, Trollhätte 
Kanal- och Vattenverks handlingar, Göteborgs lands
arkiv och brev från Malm till Vattenfallsdirektören 
18.2.1909, dossier B191433 i Vattenbyggnadstekniska 
byrån, Vattenfalls arkiv i Stockholm.

33 Överintendentsämbetets utlåtande återfinns i Riks
arkivet (Överintendentämbetets arkiv D.N. 526/08).
Se även Trollhätte Kanal- och Vattenverks protokoll 
den 20.10.1908/par. 239, Trollhätte Kanal- och Vatten
verks handlingar, Göteborgs landsarkiv. För byggnads 
arbetet lämnas en kortfattad beskrivning i Trollhättan. 
Dess kanal- och kraftverk. Del III, 1912 (s. 82-90). 
Ingenjör Lars-Eric Hansson i Trollhättan har hjälpt mig 
med materialet kring granitarbetet; det avhandlas i 
korrespondens mellan Kanalbolaget och berörda 
firmor liksom i ett program för granitleverensen och 
ett besiktningsbevis, allt i Vattenfalls Trollhätteför- 
valtnings arkiv.

34 Om militärarkitekturen se bl.a. Mats Ahnlund 1990.

35 Erik Josephsons artikel var införd i Arkitektur 1911 
(s. 61-66). Bron Puento Romano i Salamanca 
omskrivs av bl.a. Colin O'Connor 1993 (s. 116).

36 Axel Föhl & Manfred Hamm 1985 (s. 135-136).
Om Norsborg se Stockholms nya vattenledningsverk 
vid Norsborg 1901-1905, 1906, (t.ex. vattenintaget 
vid Bornsjön fig. 10). Även i pumphuset till Trekantens 
vattenreservoar i Liljeholmen, som är kopplat till Nors- 
borgsverket, har Josephson använt de höga smala 
"skottgluggarna" och en antydan till stadiga granitpyloner.

37 Om de babylonska utgrävningarna se Joachim 
Marzahn 1995. Brittania-bron finns avbildad i många 
bropublikationer, se exempelvis Bert Heinrichs populära 
Brücken. Vom Balken zum Bogen 1989 (s. 229).

38 Gösta Malm, Berättelse med anledning af en sommaren 
1906 företagen studieresa för att i Amerika och 
England studera vattenkraftsanläggningar och kanal
byggnader. Meddelande från Kungl. Trollhätte Kanal- 
och Vattenverk, No 2, 1907.

39 VBB:s första förslag till vattenkraftanläggning vid Vakko- 
koski uppgjordes redan i november 1900 på uppdrag 
av LKAB-.s vd Arvid Lindman. Ett ännu tidigare förslag 
hade också utarbetats av stadsingenjören G. Laurell i 
Uppsala år 1898, VBB:s utlåtande till styrelsen för 
LKAB den 20.11.1900, VBB:s arkiv i Stockholm.

40 Turerna i Vakkokoski/Porjus-affären finns redovisade i 
Kungl. Maj:ts proposition nr 119, 1910. Se även 
Staffan Hansson 1994 (s. 112-148).

41 Att Axel R. Bergman fick svara för utformningen av 
Vakkokoski var inte alls så konstigt. Han var arkitekt
konsult hos VBB och hade året innan hjälpt Fredrik 
Jonson (som då ännu var knuten till ingenjörsfirman 
Unander & Jonson) med utformningen av Gullspångs

kraftstation. Dessutom var han känd av Hansen sedan 
han 1906 fått lämna förslag på utformningen av egna- 
hemsbyggnader i Trollhättan. Bergman hade f.ö. också 
ackvirerat på arbetet med kraftstationen i Trollhättan 
(Brev från Gellerstedt till Hansen 17.4.06, Bergman till 
Hansen 22.12.1906 och 9.5.07, Trollhätte Kanal- och 
Vattenverks handlingar, Göteborgs landsarkiv).

42 Redogörelse för arbetena med Porjus kraftverksbyggnad, 
del I (Bl 11) och II (Bl 12), Vattenfalls bibliotek, Stockholm.

43 Korrespondens och tjänstememorial rörande taktäck- 
ningsmaterial i Porjus ingår i dossier B1912:179, Vatten- 
byggnadstekniska byrån, Vattenfalls arkiv, Stockholm; 
citatet är hämtat ur brev 19.8.1912.

44 Redogörelse för arbetena med Älvkarleby kraftverks
byggnad 1911-1917. Stockholm 1919. Även i Älv
karleby planerades för ett torn med krona, något man 
så småningom avstod ifrån. PM ang. arkitekt 
Josephsons besök i Älvkarleby dossier 61914:183, 
Vattenbyggnadstekniska byrån, Vattenfalls arkiv, Stockholm

45 Svenskt konstnärslexikon 1952-1967, del III (s. 457).

46 En sektion av anläggningen avbildas i Lars-Eric 
Hansson 1992 (bild 67).

47 Harsprångsritningen av J. Plass är signerad dec. 1919, 
jan. 1920 och förvaras i Vattenfalls ritningsarkiv i Stockholm 
(nr 2123). Karl Hultströms reklambild finns för när
varande bland Porjus arkivkommittés handlingar i Porjus.

48 Arkitekten Ernst Jacobsson var också en av de drivande 
inom Tessinska föreningen, en arkitektsammanslutning 
för intensivt tankeutbyte under andra hälften av 1800- 
talet. Bo Bjelfvenstam 1991 (s. 262-272). Se också 
Fredric Bedoires inledning i samma bok (s. 11) och 
Hans Dackenberg 1994 (s. 26). Dackenberg är den 
som framför allt har fäst min uppmärksamhet på att 
man vid sekelskiftet inte tillskrev de svenska judarna 
förmågan att förstå den svenska folksjälen.

49 Mattias Tydén 1986 (fr.a. s. 34-35).

50 Njuggheten framkommer exempelvis i Andreas Lind
blom 1946 (s. 930 och 992) samt Henrik Cornell 
1966 (1946) (s. 144). Även i många moderna över- 
siktsverk saknas referenser till Olidans kraftstation. Den 
ende som har analyserat byggnaden närmare är Björn 
Linn 1965. Det ska också nämnas att Rasmus Waem 
kortfattat presenterat byggnaden i praktverket Att bygga 
ett land. 1900-talets svenska arkitektur 1998.

51 Matti Klinge 1992 (s. 24). Se även Lars Olof Larssons 
uppsats i samma bok (s. 147).
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NOTER KAPITEL FEM

1 Vilhelm Hansens avsnitt Trollhätte kanal- och vatten
verk under kronans hägn i Trollhättan. Dess kanal- 
och kraftverk. Historik och Beskrifnlng utgifven af 
Kungl. Vattenfallsstyrelsen, del 11:1, 1916 (s. 191-194).

2 Maria Ridderberg 1987. Ställverket i Ebbes erfordrade 
inga stora byggnadsvolymer eftersom generator
spänningen leddes direkt ut på linjen utan 
transformering; därav den kombinerade funktionen i 
den tämligen slanka torndelen.

3 Adolf Ludin 1913 (s. 1338).

4 Uppgifterna är hämtade från Disponentkontorets 
handlingar (och ritningar) rörande Bullerforsen, 
STORA:s centralarkiv i Falun.

5 Klas Bomans originalritningar förvaras i Bullerforsens 
Kraft AB:s arkiv i Falun.

6 Andra svenska 1910-talsstationer med borglika drag är 
exempelvis Virsbo i Kolbäcksån och Tidaholm i Tidan. 
Angående norska kraftverksborgar se Norske 
Kraftverker (red. Arne Solem) 1954 (s. 207, 221, 365).

7 Armin Tuulse 1952.

8 Citatet är hämtat från den utmärkta sammanfattningen av 
svensk sekelskiftesarkitektur. Eva Eriksson 1990 (s. 297).

9 Adolf Ludin 1913 (s. 1338).

10 Gunnar Ekerot 1918-21 (s. 57-74).

" Elisabet Stavenow-Hidemark 1967, (s. 65-79). Se 
också Leif Jonsson 1985 (s. 9-13).

12 Uppgifter och material kring Forsmöllans kraftstation 
har erhållits av förre verkmästaren vid Klippans 
Finpappersbruk Nils Claesson.

13 Elisabet Stavenow-Hidemark 1971 (s. 163-179).

14 I Forskrafts arkiv i Åtvidaberg förvaras även ett av 
Torgersrud signerat alternativt, mer herrgårdslikt fasad- 
förslag till Sjösäters kraftstation försett med säteritak.

15 Gustaf Wickmans Kiruna kyrka och Torben G ruts kyrkor 
i Ammarnäs och Norrfjärden liksom Otar Hökerbergs 
kyrka i Solberg är exempel på 1910-talets profaniserade 
kyrkoarkitektur. Se t.ex. Anders Åman och Marta 
Järnfeldt-Carlsson. 1999.

16 Svenskt näringsliv i ord och bild. Stockholm 
avd. II del X, Nässjö 1927 (s. 24).

17 Birger Stafsing 1912 (s. 136-142 samt planscher).

18 Synpunkterna på det allmänna intresset för kyrko- 
byggandet vid denna tid framförs mer uttömmande i 
Bebyggelsehistorisk tidskrifts temanummer om Övre 
Norrlands kyrkor 1992.

19 Anna Grönquist 1952.

20 G. Hesselman 1945 (s. 140) och Cecilia Björk & Per 
Kallstenius & Laila Reppen 1988 (s. 155).

21 Andreas Lindblom, Sveriges konsthistoria, band 3, 
Stockholm 1946 (s. 933).

22 Se historiken över kontorets 80-åriga verksamhet. Lars 
Brunskog 1988. Axel V. Brunskog ritade även Melby 
kraftstation i Lermoån från 1921.

23 Gun Schönbeck 1991 (s. 146-155). Det är framför 
allt till de tre kyrkorna i Ammarnäs, Norrfjärden och 
Gunnarsbyn (förslag) som Torben Grut använder 
triangelmotivet. Se Marta Järnfeldt-Carlsson 1992 
(s. 147-180). Det välvda innertaket framgår av G ruts 
ritningar i Avesta AB:s ägo, Avesta.

24 En omfattande korrespondens mellan beställaren 
(framför allt genom ingenjören Frank Bensow) och 
Tengbom förvaras i Holmen Papers arkiv i Norrköping. 
Tengboms uppdrag för Holmenbolaget framgår av 
hans bevarade ritningssamling i Arkitekturmuseets 
arkiv, Stockholm.

25 Björn Linn 1980.

26 Uppgiften om Lanforsen som ett idealt kraftverk är 
hämtat från samtida tidningsreportage. Urklipp i 
Stockholm Energis arkiv i Lanforsens kraftverk.
Norrfors kraftverk i Umeälven finns närmare redogjort 
för i Brunnström & Spade 1992 (s. 52-63). Nämnas 
kan också den av Erik Hahr utformade Malfors kraft
station i Motala ström som stod klar 1936 i en ännu 
mer avklingande, modernisminspirerad tempelklassicism.

27 Lasse Brunnström 1990.

28 Alf Åberg 1956 (s. 181). Tänkbara inspirationskällor till 
kraftstationen i Karsefors är mesopotamska tempel 
från exempelvis slutet av Urukperioden ca 3 200 f. Kr. 
Vi får heller inte glömma bort att intresset för Egypten 
stod på topp vid denna tid i samband med de upp
märksammade utgrävningarna av Tutankhamuns grav.

29 Alf Åberg 1956 (s. 180). Åberg anger att även Arnold 
Salomon-Sörensens far, arkitekten Salomon Sörensen 
skulle ha biträtt med utformningen av Laholms kraft
station. Detta framgår dock inte av bevarat ritnings- 
material i Sydkrafts arkiv.

30 Kraftstationsarkitekturen nyanserar bilden av exempel
vis templet som en förlegad arkitektonisk prototyp 
under det tidiga 1900-talet. Se Anders Åman 1992 
(s. 105).

31 Göran Lindahl skriver bl.a. om det offentliga rummets 
behov av tydlighet i Göran Lindahl 1992 (s. 85-104).

32 Führer durch die Schweizerische Wasserwirtschaft 
1921, (s. 159-160 och s. 265). Ullrich Mattner 1990 
(s. 85-93).

33 Förhållandet är desto märkligare med tanke på 
tempelmotivets i övrigt så starka genomslag i 
exempelvis Tyskland där det långt in i 1800-talet 
användes för att markera byggnadsuppgifters 
dignitet och ingick som ett typiskt suffix i begrepp som 
Geistestempel, Eisenbahntempel etc. Se exempelvis 
Anders Åman 1992 (s. 108). Uppgifterna om Tallulah 
Power House har erhållits från William O. Beck, 
Minnesota Power i Duluth.
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NOTER KAPITEL SEX

1 Gösta Adelswärd 1963 (s. 32-34). Theodor Adelswärd, 
Richert och Clason kände varandra väl från t.ex. KTH 
och Svenska Teknologforeningen.

2 Brev från Adelswärd till Elektriska AB Holmia, Sthlm 
24.3.1905, från Adelswärd till Clason 3.5.1905, 
kartong 2 i Baroniet Adelswärds handlingar, slotts
arkivet, Åtvidaberg.

3 Edestrand, Hans & Lundberg, Erik 1968 (s. 174 och 
183). Jacobsen ritade bl.a. Oslo posthus, se exempel
vis Norges Kunsthistorie, Bind 6, 1983 (s. 11-39).

4 Brev från Clason till Adelswärd 6.6.1905, kartong 2 i 
Baroniet Adelswärds papper, slottsarkivet, Åtvidaberg 
samt PM med anledning af Professor Clasons ritning 
till kraftstationshuset av Axel Nygren 10 maj 1905, 
Clasons ritningssamling (mapp Åtvidaberg: Trans
formatorhus), Arkitekturmuseet, Stockholm.

5 Se Johan Mårtelius 1987 (s. 153).

6 Angående takbeläggningen se exempelvis Kraft
anläggningen Häggårda-Borås, Byggnadsberätteise 
1908 (s. 15).

7 Kenneth Frampton 1995 (s. 121-122) och Reyner 
Banham 1986 (s. 76f.).

8 Förslag till vattenkraftanläggning vid Forshult i Klar- 
älfven, VBB:s arkiv, Stockholm.

9 I brev från Sven Lübeck till arbetschefen Gustaf 
Berggren 21.9.1905 ges direktiv till den i Yngeredsfors 
stationerade ingenjören A.E. Westerlind: "Får han tid så 
kan han gerna med känd förmåga tänka ett tag på 
kraftstationens arkitektur, som jag anser vi skola försöka 
få offra något extra på." Korrespondens i VBB:s arkiv, 
Stockholm. Se också Carl Gustaf Hulthe 1949. Om 
den rationella amerikanska fabriksarkitekturen se Lisa 
Brunnström 1990 (s. 59-75).

10 Tanken var först att mura kraftstationen av natursten i 
två skift, men stenen räckte inte varför istället ett skift 
bakmurades mot en betongvägg. Brev från arbets
chefen Einar Nordendahl till Sven Lübeck, VBB, 
Stockholm 28.2.1907 samt brev från VBB till 
Nordendahl 15.7.1907, Korrespondens i VBB:s arkiv, 
Stockholm.

n Se Lasse Brunnström & Bengt Spade 1994 (s. 56-57).

12 Brev från VBB till Mats Hedlund, Sydsvenska Kraftaktie
bolaget 18.12.1906 samt "Beskrifning och specifikation 
öfver byggnadsarbeten för vattenkraftanläggningarna 
vid Knäred enligt alternativ II", VBB:s arkiv, Stockholm.

13 Nils Westerberg 1908, 19 dec. (s. 126-133). Brev 
från A.E. Westerling, Kraft AB Gullspång-Munkfors till 
Nils Westerberg, VBB 12.9.1907 och svarsbrev från 
VBB till Westerlind 13.9.1907, VBB:s arkiv, Stockholm.

14 Brev från Fredrik Jonson till Alarik Dahlqvist i Skellefteå 
1.2.1907, Skellefteå Krafts arkiv, Skellefteå. Se även 
Lasse Brunnström & Bengt Spade 1992.

is Lasse Brunnström & Bengt Spade 1992 (s. 41).

is Ingenjören Theodor Anton Bergen summerar 1915 
betongens användningsområden i en serie artiklar i

Teknisk tidskrift som 1918 kommer ut i bokform. Han 
betonar här på flera ställen den råa betongens oskön
het. Se T.A. Bergen 1918.

17 Även om motivet med de motställda pulpettaken måste 
betraktas som nytt är pulpettakskonstruktionen som 
sådan betydligt äldre. För enklare taktäckningar av 
exempelvis bodar och uthus i trä har den använts 
länge och även i kraftstationssammanhang förekommer 
enstaka pulpettak uppburna av fackverkstakstolar i stål. 
Att Malms reserapport var mycket eftertraktad när den 
kom ut och distribuerades till Sveriges ledande kraft- 
verksprojektörer framgår av bevarad korrespondens i 
Trollhätte Kanal- och Vattenverks handlingar, Göteborgs 
landsarkiv.

i® En omfattande korrespondens i samband med an
läggandet och flera ritningar rörande "Öfverums bruks 
kraftstation" från 1915 och 1916 förvaras i Qvist &
Gjers arkiv i Tekniska Museet, Stockholm. Någon fasad- 
ritning som direkt visar den slutliga betongkonstruktionen 
finns dock inte, däremot signerade förslagsritningar till 
fasader för den snarlika Kristinehamnsstationen. Av 
Giers ritningar till kraftstationen i Ljungby från 1909 
framgår också att volutmotivet i Överumstationen 
hämtats härifrån. Allt tyder således på att det är John 
Giers som har utformat kraftstationen i Överum. Några 
rester av en kraftstation vid Mellankvarn kan inte 
spåras enligt uppgifter från Stig Larsson vid Kristine
hamns Energiverk.

is Den bästa inblicken i Erik Hahrs arkitektgärning ger 
Sven Drakenberg 1962 (s. 146-263). Se också Lasse 
Brunnström & Bengt Spade 1995.

20 Västerås kraftverk, 1927 och Statens kraftverk vid 
Ulla Edet 1923.

21 Statens kraftverk vid Lilla Edet 1923 (s. 96-108).

22 Om AGA:s fabriksbyggnader på Lidingö i Stockholm 
och andra rationella fabriker skriver Lisa Brunnström 1990.

23 Henrik O. Andersson 1982 (s. 14).

24 Valter Furuskog 1939 (s. 159).

25 Vargökonceptet lanserades redan som förslag för Lilla 
Edets kraftstation då man också refererade till 
amerikanska förebilder. Se Statens kraftverk vid Lilla 
Edet, 1923 (s. 65-67). Ritningar och modellfotografier 
över Muscle Shoals Development presenterades i bl.a. 
David B. Rushmores och Eric A. Lofs stora översikts- 
verk Hydro-Electric Power Stations, New York 1923
(2:a uppl.). Den mentala förberedelsen för använd
ningen av råbetong i fasaderna bör sedan länge ha 
funnits hos Vattenfalls ingenjörer. Redan 1925 hade 
man gjort en studieresa till bl.a. Schweiz och där 
kommit i kontakt med den stora kraftstationen i 
Siebnen, ägt av Wäggital Kraftwerk. I en reserapport 
åtföljt av fotografier konstaterar man att "Såväl själva 
maskinhuset som ställverksbyggnaden äro helt av 
betong. För gjutningen hade använts hyvlade bräder, 
och ingen som helst efterbehandling av betongytorna 
förekom." Dossier B 1925:109 i Vattenbyggnadstekniska
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byrån, Vattenfalls arkiv, Stockholm. På närmare håll 
fanns också den norska Solbergsfoss att studera, en 
kraftstation i betong, också den med formbrädes- 
avtryck, som stod klar 1924.

26 Hojums kraftstationsbyggnad 1945 (s. 18). Angående 
Hahrs produktion se bl.a. Sven Ahlboms nekrolog i 
Byggmästaren 1944, nr 21 (s. 383).

27 Promemorior och brev angående upphandling av 
skyddsgranit i Dossier B 1939:63 i Vattenbyggnads- 
tekniska byrån, Vattenfalls arkiv i Stockholm.

28 Trettiotalets byggnadskonst i Sverige 1943 (s. 134-135). 
Likadant var det i SAR:s skrift Ny svensk arkitektur 1939.

29 Björn Linn 1995.

30 Hakon Ahlberg, Byggmästaren 1922 (s. 81 f.).

31 Förebilderna till de brunsvarta dubbelportarna med 
utskuret romboidmönster kan exempelvis studeras i 
Kjell Sundström & Daniel Sven Olsson 1988 (s. 41) 
eller i den bevarade allmogebebyggelsen längs Gamla 
Tunavägen i Borlänge. Almqvists synpunkter är hämtade 
ur Osvald Almqvist 1922 (s. 81-87).

32 Brev från Gottfried Berg, VBB, till direktör Mauritz 
Serrander, Falun 28.11.1919. Ank. brev 1919, 
Forshuvudforsen, Disponentkontoret, volym 782, 
STORA:s centralarkiv, Falun.

33 Ungefär samtidigt med Forshuvudforsen ritade Alm
qvist också Vedevåg bruks kraftstation i Arbogaån i 
traditionell bruksutformning och med en snarlik 
magnifik dubbelport av trä dekorerad med utskuret 
romboidmönster. Skisser till stationen är signerade i 
Domnarfvet i februari 1920, Osvalds Almqvists 
handlingar, Arkitekturmuseets arkiv, Stockholm.

34 Osvald Almqvist till grosshandlare Emil Lagerqvist
17.7.1926, Skellefteå Krafts arkiv, Skellefteå.

35 Osvald Almqvist 1929 (s. 76).

36 Brev från Osvald Almqvist till ingenjör A. Lilieberg
11.10.1926, korr. ang. Krångfors, VBB:s arkiv, Stockholm.

37 Framgår av korrespondensen i VBB:s arkiv, Stockholm, 
t.ex. brev från VBB till Hammarforsens Kraftverks- 
byggnad, Hammarstrand, 10.10.1927 angående taket 
över ställverksavdelningen.

38 Elias Cornell 1950 (s. 24).

39 Att Almqvist lämnat och i Krångfors fall avkrävts full
ständiga ritningar framgår t.ex. av brev från VBB till 
Hammarforsens Kraftverksbyggnad, Hammarstrand 
2.7.1927 och från B. Delin, TBB till VBB 29.7.1927, 
korrespondens angående Hammarforsen respektive 
Krångfors. Inga ritningar har dock kunnat påträffas 
äldre än september 1927 som visar någon av 
stationerna i dess slutgiltiga gestalt, VBB:s arkiv, Stockholm.

40 Kraftstationer med liknande takarrangemang som i 
Taylors Falls går i Eric A. Lof & D.B. Rushmore 1923 
(s. 174) under benämningen "typical Hydro-Electric 
Power-house Arrangement”. Almqvist princip
beskrivning är hämtad ur Osvald Almqvist 1929 (s. 74).

41 Osvald Almqvist 1929.

42 Torsten Althin 1947 (s. 125-127).

43 Chenderoh kraftstation förebådade modernismens 
allra mest finlemmade och sofistikerade estetik som 
den framträdde långt senare, i svensk arkitektur exempel
vis Jan Gezelius Fiskarens hus på Öland (1963) och 
Villa Drake i Borlänge (1970). Björn Linn ger en 
utmärkt beskrivning av kraftstationen i Björn Linn 
1967 (s. 72-74).

44 Den i huvudsak deprimerande korrespondensen, dock 
inte utan poänger, förvaras bland Almqvists efter
lämnade handlingar i Arkitekturmuseets arkiv, 
Stockholm. Almqvist var helt tydligt själv medveten om 
sina samarbetsproblem och tillkortakommanden. Se 
Björn Linn 1967 (s. 88).

45 Osvald Almqvist 1929 och Osvald Almqvist 1932. 
Bland hans senare kraftverksuppdrag kan nämnas 
fasaderna till Kegums kraftverk utanför Riga i Lettland, 
ett mindre arbete som medarbetaren Erik Glemme 
fick ta hand om eftersom Almqvist låg sjuk. Ur 
arkitekten Bernhard Lindahls anteckningar i Arkitektur
museets arkiv, Stockholm.

46 Exemplet syftar på arkitekten Ivar Tengboms rädsla för 
den råa betongytan i samband med byggandet av 
Bergsbron-Havets kraftstation i Norrköping. Bland 
annat förordade han bestämt att underbyggnadens 
betongytor skulle krysshamras, detta trots att 
ingenjörerna ansåg det vara mindre motståndskraftigt 
mot väta. Exempelvis brev från Tengbom till Frank 
Bensow 1.12.1921, Byggnadschefens arkiv, Holmen 
Papers arkiv, Norrköping. Vi får dock inte bortse från 
det faktum att utnyttjandet av betong som genom
gående fasadmaterial skapar isoleringsproblem som 
lätt låter sig lösas om exempelvis tegel används till 
fasadbeklädnad.

47 Intressant nog lyfter funktionalistarkitekten Nils 
Ahrbom fram Erik Hahr och Osvald Almqvist som de 
båda pionjärerna till den nya stil som får sitt definitiva 
genombrott i och med Stockholmsutställningen 1930. 
Se 30-talets byggnadskonst i Sverige 1943 och Nils 
Ahrbom 1983 (s. 47). En genomgång av KF-arkitekternas 
bidrag till det svenska folkhemsbygget görs av Lisa 
Brunnström i en kommande bok om Kooperativa 
förbundets arkitektkontor.
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' Torben Gruts ritningar till Avesta Storfors signerade 
28.10.1930. Se Svenska Vattenkraftföreningens 
publikationer 1932:17.

2 Lasse Brunnström & Bengt Spade 1992 (s. 22).

3 Även Räppe kraftstation torde enligt fasadritning av 
den 16.12.1935 ha utformats av Pär Johansson i 
Växjö. Uppgift av greve Carl Posse, Bergkvara Gård.

4 Ragnar Hjort 1937. Arkitektritningarna hör till Ragnar 
Hjorts ritningssamling förvarad i Antikvarisk-topografiska 
arkivet, RAÄ. I samma arkiv förvaras även arkitektens 
korrespondens med huvudprojektören Svenska Kraft
kontoret och arbetsledningen vid Norrköpings 
Bomullsväfveri Aktiebolag. Se även Lasse Brunnström 
& Bengt Spade 1990 (s. XIV—XVII).

5 Sam Malmfors 1939.

6 Ibland gled arbetena in i varandra så att båda firmorna 
kunde vara representerade i ett ärende, exempelvis 
Apelnäs kraftstation, Mapp nr 1635 - Apelnäs vatten
kraftverk, P. Johanssons arkiv. Arkivet efter Pär Johansson 
Ingenjörsbyrå förvaras idag hos den förre medarbetaren 
Uno Richardson i Växjö som även bistått mig med upp
gifter. Angående entrémotivet se Lisa Brunnström 1990.

7 Nekrolog rörande P. Johansson i Dagens Nyheter 
1.7.1981. Företaget uppgick 1965 i Orrje & Co, seder
mera Skandiakonsult. Uppgifter om firmans verksam
het har förutom av Richardson meddelats av förre 
medarbetaren Gunnar Broch, Växjö. Stellan Jacobssons 
Ingenjörsbyrå torde ha projekterat något färre nya 
verk. Byrån lever ännu kvar i Göteborg under ledning 
av John Adolfsson som har bistått mig med upp
lysningar. Angående VBB se Torsten Althin 1947.

8 Tomas Tägil 1996 (s. 215-216).

9 Hans Westman ger en kort presentation av Majenfors 
II och Bällforsen i Hans Westman 1956 (s. 40-41).
Se även Tomas Tägil 1996 (s. 215), Bygd och Natur 
1958 och Arbetet resp. S.D.S. 4.10.1954.

10 Sven Malms matrikelakt, Centrala Handlingsarkivet, 
Vattenfalls arkiv, Stockholm.

11 Enligt uppgifter från konstruktören till de båda kraft
stationerna, tillika sekreteraren i prisnämnden för 
arkitekttävlingen, civilingenjör Karl Moberg, Stockholm 
(telefonintervju 1997-03-05). Att anordna en arkitekt
tävling för utformningen av ett nytt vattenkraftverk var 
ovanligt i Sverige, om det överhuvudtaget förekommit 
i något annat sammanhang. Däremot finns det flera 
kända exempel på detta i våra grannländer, exempel
vis tävlingen om Imatra kraftverk i Finland eller Nore 
kraftverk i Norge.

'2 Per-Olof Olsson 1960.

13 Lasse Brunnström & Bengt Spade 1992 (s. 73-79) 
och Tomas Lewan 1994.

14 Ämnet som utgör ett intressant men ännu ganska 
okänt kapitel i svensk konsthistoria kan här bara kort
fattat beröras. Sydkraft lät i samband med att konsul 
Schmitz fyllde 70 år resa en byst över denne vid kraft

verket Knäreds Övre. Vattenfalls visningsstationer blev 
när det gällde satsningen på konstnärlig utsmyckning 
något av landsbygdens svar på städernas institutions
byggen. Inom Vattenfall fanns också en tradition från 
nationalkraftverkens dagar att komplettera anläggning
arna med bl.a. kvalitativt konsthantverk.

15 Utsmyckningen beskrivs kortfattat i Norrländska Social
demokraten 25.10.1950.

is Vi i Vattenfall, 1954 (s. 21).

u Brita Täljedal 1990.

18 Uppgifter hämtade ur korrespondensen mellan Sven 
Ivar Lind och överingenjör Ragnar Ahlström, Hjälta AB, 
Sven Ivar Linds samling, Arkitekturmuseets arkiv, 
Stockholm. Nämnas kan att enligt brev från Linnqvist 
(med bilagt avtal) till Lind 20.3.1948 erhöll konst
nären 40 000 kr för målningen "Livet vid älven", f.ö. 
lika mycket som Tyra Lundgren fick för sin monumental
relief till Nämforsen.

is Folke Holmér 1955 (s. 154-157).

20 Brev från Curman till generaldirektören W. Borgqvist
14.8.1947 dossier B 1946:88, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

21 Brev från Sven Malm till Sigurd Curman 16.3.1950, 
Curmanska samlingen, Antikvarisk-topografiska arkivet, 
RAÄ, Stockholm och Lena Sallander 1991 (s. 30-37).

22 Trots att en motion 1895 framlagts i ärendet tillskapades 
dock aldrig i formell mening en nationalpark kring 
Trollhättefallen i likhet med Niagarafallens fridlysning 
1883. Bengt Mårtenson 1961 (s. 16). Angående åter- 
ställningsarbetena, se Und. berättelser angående 
Trollhätte Kanal- och Vattenverk för år 1906-08. 
Förhandlingarna mellan Hansen och Bergslagernas 
Jernvägar m.m. framgår mer i detalj av ank. brev
1906-08, Trollhätte Kanal- och Vattenverks handlingar, 
Göteborgs landsarkiv. En hel del har skrivits om Trollhättan 
men mycket lite om stadens bebyggelse. Vattenfalls 
roll som samhällsdanare i Trollhättan är utan tvekan 
värd en fördjupad studie.

23 Kjell Nilsson 1988 (s. 26).

24 Flera författare har berört dessa frågor, senast historikern 
Eva Jakobsson 1996. Se även Sverker Janson & Väinö 
Wanhainen 1990 (s. 19).

25 Kjell Nilsson, Industri möter landskap, Alnarp 1988,
(s. 26-28 och 61).

26 Ett par sammanfattningar över bolagens sätt att 
manifestera sig på samhällsbyggnadsplanet finns i Mats 
Ahnlund & Lasse Brunnström 1987 respektive 1994.

27 Alf Åberg 1956 (s. 180-182).

28 Lars-Eric Hansson 1992 (s. 114-116).

29 Brev från W. Borgqvist till Vattenbyggnadstekniska 
byrån 25.6.1946, dossier B 1946:88, Vattenfalls arkiv, 
Stockholm.

30 Brev från Curman till generaldirektören W. Borgqvist
14.8.1947 och brev från Sven Malm till Curman
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4.7.1946 och 29.7.1947, Curmanska samlingen, 
Antikvarisk-topografiska arkivet, RAÄ, Stockholm.

31 Brev från Curman till generaldirektören W. Borgqvist
14.8.1947 resp. till Byggnadsöfverdirektören
G. Westerberg, Kungl. Vattenfallsstyrelsen 19.4.1948, 
dossier B 1946:88, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

32 Brev från Curman till Öfveringeniör Tore Nilsson 
27.10.52, dossier B 1946:88, Vattenfalls arkiv, 
Stockholm. Sven Malm hade ett annat smeknamn på 
Curman: "Vattenfalls Angostura = Återställaren", brev 
från Malm till Curman 28.7.1953, Curmanska samlingen, 
Antikvarisk-topografiska arkivet, RAÄ, Stockholm.

33 PM angående förslag till reglering av Malgomaj, Kult
sjön och Ransaren 5.12.1952, dossier B 1946:88, 
Vattenfalls arkiv, Stockholm.

34 Brev från Tore Nilsson till generaldirektören W. Borgqvist, 
dossier B 1946:88, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

35 Citatet ur Sverker Janson & Väinö Wanhainen 1990 (s. 92).

36 Brev från byggnadschefen Torsten Göransson till 
Curman, Curmanska samlingen, Antikvarisk
topografiska arkivet, RAÄ, Stockholm och brev från 
Curman till Tore Nilsson 6.12.1952, dossier B 
1946:88, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

37 Curman bedrev i frågan om Nämforsens ytterligare 
utbyggnad en öppen kritik av Vattenfalls planer, bl.a. i 
ett föredrag inför Samfundet för Hembygdsvård i 
december 1953, senare tryckt som uppsatsen Land
skapsvård vid kraftverksbyggen i Svensk bygd och 
natur, 1954. Se också brev från Curman till 
överdirektör Tore Nilsson 22.6.1954, dossier B 
1946:88, Vattenfalls arkiv, Stockholm och brev från 
John Nihlén till 24.9.53, bilaga till brev från Nihlén till 
Curman 24.9.53, Curmanska samlingen, Antikvarisk
topografiska arkivet, RAÄ, Stockholm.

38 Brev från Curman till Tore Nilsson 9.7.1953, dossier B 
1946:88, Vattenfalls arkiv, Stockholm och brev från 
Sven Malm till Curman 20.3.1963, Curmanska sam
lingen, Antikvarisk- topografiska arkivet, RAÄ, Stockholm. 
Curman fortsatte med sina avslutningsarbeten fram till 
hösten 1956.

39 Armin Tuulse, Per-Olof Westlund och Jerk Alton 1975 
(s. 16). PM rörande naturvården i Messaure upprättad 
av S. Hedblom 12.10.1960, dossier B 1946:88, 
Vattenfalls arkiv, Stockholm. Till skillnad från Curman 
finns det aldrig i Lundbergs korrespondens med 
Vattenfall något ifrågasättande av verksamheten eller 
tveksam heter inför stora exploateringsprojekt.

40 Armin Tuulse, Per-Olof Westlund och Jerk Alton 1975, 
(s. 16) samt Sverker Janson & Väinö Wanhainen 1990, 
(s. 85). Problemen med Lundberg framgår av brev från 
sign. IB till tekniska direktören Tore Nilsson 30.5.1956, 
dossier B 1946:88, Vattenfalls arkiv, Stockholm.

41 PM beträffande viss organisation i anknytning till 
naturvårdsarbeten, nedtecknad av Tore Nilsson 18.4.
1958 och tjänstememorial av 12.11.1959, dossier B 
1946:88, Vattenfalls arkiv, Stockholm. Lundbergs

arbetssätt var inte unikt för Sverige utan liknade 
exempelvis landskapsarkitekternas inställning till 
liknande vårdfrågor i Storbritannien. Se Kjell Nilsson 
1988 (s. 73).

42 Bengt Brunnström 1992 (s. 235).

43 Intervju med Per Friberg 1998-03-05.

44 Per Fribergs verksamhet som hus- och landskaps
arkitekt behandlas i ett specialnummer av tidskriften 
Arkitektur nr 4.1992.

45 Lasse Brunnström & Bengt Spade 1992 (s. 78) samt 
Kjell Nilsson 1988 (s. 42).
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Gezelius, Jan 260 
Gibson, James 82, 89, 90 
Gibson, William 90 
Gide älv 174
Gideå och Husums bruk 174 
Gideåbacka kraftstation 173-176 
Giers, John 48, 79, 81, 99, 154, 202 
Gimån 252 
Gjers, Samuel 41, 60 
Glomfjords kraftstation 122, 136, 137 
Glomma älv 16 
Glommen 121 
Grand Coulee Dam 19 
Granholm, Axel 139 
Graninge bruk 210 
Graningeverken 110, 260 
Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens 
Enka 129
Granlo sekundärstation 216 
Grindberga kraftstation 81 
Grut, Torben 148, 159, 176, 177, 

222
Grünewald, Isaac 159 
Gryts kraftstation 224-226, 267 
Grängesberg 96, 116 
Grönzinka bruk 50 
Gullspångs kraftstation 46, 85, 171, 

193, 199, 200, 220, 267 
Gullspång-Munkfors kraftaktiebolag 

193, 200, 218
Gullspångsälven 61,104, 200 
Gullöforsarna 116 
Gullön 117
Gustavsbergs Fabriker 245 
Gusum 81
Gådeå Nedre kraftstation 56, 57,

60, 180
Göranson, Herman 175, 195-197 
Göta kanal 130
Göta älv 130, 144, 146, 206, 208, 

209, 249
Göteborg 154, 163 
Göteborgs Konserthus 28 
Göteborgs stads byggnadskontor 82 
Göteborgsutställningen, 1923 års 23

H
H55, utställningen 231 
Hagfors 83
Hahr, Erik 15, 176-178, 182,183, 

189, 203, 204, 206, 207, 209, 
214, 219-222, 233, 247, 267 

Halliday & Agate 34 
Hälistä sekundärstation 203 
Hälistään 166 
Halmstad 106
Hamburg-Amerikalinien 198 
Hammarforsens kraftstation 26-28, 

213-218, 220, 223 
Hansen, Vilhelm 119, 120-125, 

128, 133, 135, 201 
Hansson 226 
Harmångersån 97 
Harrsele kraftverk 37, 262 
Harsprånget 19, 134, 144, 255 
Harsprångets kraftstation 35, 144, 

239, 240 
Hedemora 160
Hedemora sekundärstation 177, 178 
Hedin, John 200, 218 
Hedlund, Hans 83, 84, 89, 90 
Hedlund, Mats 82, 153, 154, 201, 

214
Heidenheim 156 
Heimbach kraftstation 12 
Helgeån 104, 105, 106 
Hellsjön 70, 116 
Hellsjöns kraftstation 64, 67, 70 
Helsingborg 84, 106, 139, 231 
Helsingfors 30, 150, 186 
Helsingfors Elektriska Belysnings 

Aktiebolag 30
Hemsjö Övre kraftstation 104, 168, 

169
Hemsjö Kraftaktiebolag 105, 169 
Hennebique, Franęois 192, 193 
Hidemark, Ove 235 
Hillevikens stenhuggeri 35, 129 
Hissmofors I kraftstation 46 
Hissmofors III kraftstation 173 
Hjo 166, 167 
Hjort, Holger 241 
Hjort, Ragnar 224, 225, 267 
Hjorthagens kyrka i Stockholm 101 
Hjälta kraftverk 236, 243 
Hjälta AB 243 
Hochrhein 11, 95 
Hobson Richardson, Henry 90 
Hoffmann, Josef 194 
Hofors 41, 63 
Hofring, PJ. 56
Hojums kraftstation 209, 234, 249, 

252
Holmens Bruks pappersfabrik 52 
Holmens Bruks och Fabriks AB 181
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Holmgren, Gustaf 118
Holmgren, Torsten 120, 123
Holmån 166
Holyoke 24, 79
Holz, N. 106
Hoover Dam 18, 19, 26
Hoting 235
Hovermo Övre kraftstation 164 
Hulta kraftstation 175 
Hultström, Karl 144 
Huskvarnaån 82, 154 
Husum 174
Håfreströms trämassefabrik 42 
Håveruds (Håfreström) kraftstation 

81, 102, 104 
Häggån 195
Häggårda kraftstation 193,

195-197, 201
Häldeholms kraftstation 166, 167 
Hällefors 224 
Hämmenån 64 
Härnösand 56, 60, 180 
Högbergsforsens kraftstation 75 
Högfors kraftstation 98 
Högforsälven 75 
Högån 164 
Högåsen 41, 43 
Hole, Karl 179 
Hökerberg, Otar 173, 174 
Höljebro I kraftstation 218 
Höljebro II kraftstation 246 
Höljes kraftverk 262 
Hölleforsens kraftstation 233, 252 
Hörle kraftstation 179, 180 
Hörnell, P.G. 198 
I
11T Cathedral 30 
Imatra kraftstation 18 
Indalsälven 182, 183, 207, 209, 

210, 213, 234, 247
J

Jacobsen, Rudolf Emanuel 190 
Jacobson, E. A. 195, 198 
Jacobsson, Ernst 148 
Janson, Carl Erik 41,43, 45-47, 50, 

52, 64, 71, 72, 79, 93, 94 
Jansson, Erik 43 
Jerusalem 123 
Johansson, Cyrillus 173, 175 
Jonsereds bomullsspinneri 42 
Jonsereds Fabrikers Aktiebolag 82, 89 
Jonsereds kraftstation 83, 89, 90, 152 
Jonson, Fredrik 79, 81, 82, 122,

135, 136, 156, 201 
Josephson, Erik 35, 122-130, 132, 

134, 136, 138, 139, 141, 143, 
144, 146-148, 150, 203, 267 

Juell, Otto J. 17 
Junsele fsl.173

Järnvägsforsens kraftstation 246 
Järnvägsstyrelsen 135 
Jönköping 154
K
Kaderjokk 47 
Kahn, Louis 234 
Kajaani 187, 188 
Kaknästornet 220 
Kalix älv 135 
Kallio, K.S. 18 
Kallio, Oiva 18 
Kalmar 84
Karl XI11 :s bro 142, 143 
Karsefors kraftstation 184, 186 
Karthagens kraftstation 227 
Katrinedals kraftstation 81 
Kattstrupeforsens kraftstation 233, 

234
Kesselstadt 188 
KF 220
Kilforsens kraftverk 19, 241, 242 
Kiruna 47, 120, 135, 136, 139, 250 
Klabböle 66
Klabböle I kraftstation 65, 66, 72, 

78, 79, 170
Klabböle II kraftstation 79, 81, 110
Klabböle III kraftstation 112
Klarälven 84, 102, 158, 193, 262
Klinge, Matti 150
Klingenberg, Georg 30
Klinte II kraftstation 248
Klippan 159, 165
Klippans kraftstation 85, 159
Klondyke 20
Klosters kyrka 173
KMW 37
Knudsen, Sverre 11 
Knutsbro kraftstation 85, 171, 172 
Knäred 194, 240 
Knäred Nedre kraftstation 83, 

106,155
Knäred Övre kraftstation 83, 106, 

107, 108, 155, 198, 201 
Kolbäcksån 49, 61, 96, 105 
Kommunaltekniska byrån 84 
Kongsberg 11
Konst- och industriutställningen i 
Lund 23, 24
Konstakademien 35, 84, 175 
Kopparberg 165 
Korsnäs 64 
Korsån 64,164, 165 
Krakeruds kraftstation 83 
Kramfors 110 
Kreuger & Toll 201 
Kristiania (Oslo) 11 
Kristianstads läns tidning 104 
Kristinehamn 202 
Krokfors kraftstation 165

Krupp, Friedrich 251 
Krångede 20, 21, 28 
Krångede AB 20, 209, 234, 247 
Krångede kraftstation 15, 182, 183 
Krångedeforsarna 27, 182 
Krångfors kraftstation 213-218, 

220, 223, 235 
KTH 84, 200 
Kultsjön 255
Kungl. Trollhätte Kanal- och Vatten

verk 119, 122, 123 
Kungliga Vattenfallsstyrelsen, se 

Vattenfall
Kungliga Öfverintendentsämbetet 

122, 128
Kvarnaholms kraftstation 231, 260 
Kvarnholmens spinneri 52 
Kvarnsveden I kraftstation 266 
Kvarnsveden 11 kraftstation 248 
Kvarnsveden III kraftstation 265, 

266
Kvistforsens kraftverk 260 
Kykkelsrud kraftstation 121 
Köpenhamn 171, 262 
Köpmanholmen 83
L
Laforsens kraftstation 248 
Lagaholm 252
Lagan 24, 83, 93, 104, 106, 155, 

179, 184, 228-231, 252, 260 
Laganverken (Majenfors, Bassalt, 

Knäred Övre och Knäred Nedre) 
155, 156, 193, 194 

Laholm 184, 222
Laholms kraftstation 184, 186, 252
Lake Erie 24
Lake Ontario 24
Lallerstedt, Erik 100
Landafors III kraftstation 246, 260
Landen, Claes 64
Landskrona 106
Lanforsens kraftstation 181, 182
Lanner, Olga 126, 139, 142, 143
Las Vegas 19
La Tourette 234
Laxå bruk 64
Le Corbusier 234
Lechkanal 100
Ledoux, Claude Nicolas 10
Leksandsbron 234
Lennox, EJ. 14
Leringsfors kraftverk 252
Lernbo kraftstation 83, 96
Lessebo kraftstation 49
Letäl ve n 218
Levertin, Oscar 148
Lidforss, Bengt 148
Lidingö 204
Lilieberg, Axel 214
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Lilla Edets kraftstation 115, 134, 
146, 203, 204, 206, 214, 219 

Lilla Edets pappersbruk 42 
Lind, Sven Ivar 20, 235-237, 243,

247, 262
Lindblom, Andreas 173 
Linden, Helge 37, 242 
Lindesberg 41, 43, 46, 47 
Lindqvist, Selim A. 30 
Lingheds kraftstation 164 
Linköping 176 
Linnqvist, Hilding 243 
Liverpool 130
Ljungan 82, 90, 170, 236, 246 
Ljungaverks kraftstation 170, 171 
Ljungby kraftstation 81, 104, 246,

248, 262
Ljusnan 104, 218, 246, 248, 262
LKAB 135, 250
Lomma 63
Londons elverk 34
Louefloden 10
Lowell 24
Ludin, Adolf 161
Ludvika 48, 97
Ludvika kraftstation 41, 64
Luleå 144
Luleå älv 19, 135, 239 
Lund 106, 176, 228 
Lund, Ole W. 121
Lundberg, Erik 252, 256, 258, 260, 

262
Lundbohm, Hjalmar 120, 150, 250 
Lundgren, Tyra 37, 244, 245 
Lundkvist, Arthur 30 
Lundquist, Fredrik 245 
Lunne kraftstation 66 
Lustån 64,160 
Lübeck, Sven 82, 93, 198 
Långbron 40
Långhags kraftstation 226, 227, 248 
Långå kraftverk 251, 260 
Långåsens kraftstation 81, 83, 

99-103,153
M
Magnell, Agnes 83-85 
Magnell, Carl Johan 84 
Majenfors 1 kraftstation 83, 

106-108, 155, 195 
Majenfors II kraftstation 230 
Malfors kraftstation 47 
Malgomaj 255
Malgöns kraftstation 152-154 
Malm, Göstal 19-123, 125, 128, 

133, 201, 215, 232 
Malm, Sven 232-235, 239, 241, 

242, 252-254, 258, 267 
Malmfors 252

Malmö 106 
Martinson, Harry 28 
Marysville ångkraftverk 29 
Maschinenfabrik Oerlikon 90 
Mattson, Johan 46 
McKim, Mead & White 25, 119 
Mellankvams kraftstation 202 
Messaure 19 
Messauredammen 258 
Midskogs kraftstation 233, 234, 267 
Mies van der Rohe, Ludwig 30 
Mimerverkstaden 203 
Minneapolis 201, 215 
Mittån 251 
Mjölby 171 
Mo i Rana 122 
Mockfjärds kraftstation 173 
Motala kraftstation 115, 134, 143, 

144
Motala ström (Strömmen) 47, 51, 

52, 97, 99, 143, 173, 181, 224, 
225

Munksjö pappersbruk 154 
Muscle Shoals Development 206 
Månsbo I kraftstation 47, 48 
Månsbo II kraftstation 218 
Möckeln 54 
Möller, Carl 58 
Mölndal 193
Mörrumsån 65, 104, 168, 169
N
Narvik 47, 135
Nedre Gådeåfallet 56
Nedre Lerfoss kraftstation 159
New England 24
New York 25, 119
Niagara Falls 14, 24-27, 116,

119, 120, 133, 135 
Niagara River 14, 24 
Nihlén, John 258, 262 
Nilsson, Carl Johan 41, 43, 47, 48, 

52, 88, 93 
Nissan 152, 264
Norbergs Elektriska Aktiebolag 88 
Nordendahl, Einar 198 
Nordhagen, Olav 18 
Nordiska Museet 110, 192, 260 
Nordström, Karl 125 
Norns kraftstation 64,159, 160 
Norrfors kraftstation 182 
Norrköping 46, 51, 52, 83, 99, 

153,171, 180, 181, 224, 225 
Norrköpings Bomullsväfveri Aktie

bolag (Tuppen) 224, 226 
Norrvikens trädgårdar 252 
Norsborgs vattenverk 119, 120,

123, 130
Norsälven 97, 223

Notodden 11 
Nya Samhället 20 
Nya Trollhätte Kanalbolag 154 
Nydqvist & Holms mekaniska 

verkstad 154 
Nyebro kraftstation 264 
Nygren, Axel 95, 190, 192 
Nykvarns kraftstation 97 
Nämforsens kraftstation 37, 243- 

245, 252, 258 
Näs Järnverk 69 
Näs kraftstation 47, 69, 74 
Näsström, Gustaf 20, 21, 27 
Näsström, Karin 21 
Nätraån 264
Näverede kraftstation 234, 235
O
Obermatt (Engelberg) kraftstation 

188
Olbrich, Joseph Maria 194 
Olidans kraftstation 25, 35, 96, 115, 

119, 125, 127-130, 132, 
133-135, 146, 148, 149, 152, 
163, 201, 209, 249, 267 

Olmsted, Frederick Law 26 
Olsson, Harald 211 
Olsson, Ivar 211 
Olsson, Per-Olof 235 
Olten-Gösgen kraftstation 16, 136 
Ontario Power Company 133, 135 
Ontario Power Plant 25 
Oppboga bruk 42 
Orrback, Olov 262 
Os kraftstation 65 
Oskarströms kraftstation 

(jutefabriken) 51 
Oskarströms kraftstation 

(sulfitfabriken) 93, 152 
Oslo 121, 190 
P
Papyrus AB 193 
Paris 21, 24
Pengfors kraftstation 20, 247, 262 
Perakfloden 216, 217 
Peterson, Adrian C. 153, 154 
Pfister, Otto och Werner 11 
Piteälven 201 
Plass, John 144
Pont de la Tine kraftstation 188 
Porjus kraftstation 115, 121, 122, 

134, 136, 138, 139-141, 143 
144, 146, 150, 168, 173, 240, 
251, 267

Porsi kraftstation 243 
Posse 224 
Puente Romano 130 
Pär Johanssons Ingenjörsbyrå, Växjö 

227
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Q
Qvist & Gjers 41-48, 52-54,

56-58, 60-63, 69, 70, 72, 74, 
79, 81, 96

Qvist, Leonard 41, 60, 79, 140
R
Ramsele kraftstation 234, 235 
Ransaren 255
Ransome, Ernest Leslie 193 
Rendel, Palmer & Tritton 217 
Rengårds kraftstation 247, 248 
Rheinfelden kraftstation 94, 95 
Rheinisch Westfälisches Elektrizitäts

werk AG 12 
Rhen 94, 155
Richardson, Henry Hobson 90 
Richert, Johan Gustaf 79, 82, 84, 

90, 93, 119, 122, 132, 190 
Rickleån 82, 224 
Riksantikvarieämbetet 258 
Riksgränsen 135, 139 
Rjukan 17, 18, 125 
Robertsfors 82, 171, 224 
Rom 123, 124 
Ronnebyån 169 
Ruhr 251
van Ruisdael, Jacob 10 
Rydals bomullsspinneri 52 
Rånåsfoss kraftverk 16, 17 
Rappe kraftstation 224 
Rönne å 85, 159, 165, 166 
Rön now, Sixten 26 
S
Sahlin, Carl 79 
Saint Louis 21, 24 
S:t Petersburg 150 
Salamanca 130
Salomon-Sörensen, Arnold 186,

252
Samfundet för hembygdsvård 38, 

258, 262
Sandberg, Gustaf 240 
Sandviken 182 
Sant'Elia, Antonio 21, 23 
Saqqara 132 
Scarpa, Carlo 234 
Schmitz, August 106 
Schoellkopf-kraftverket 25 
Schück, Henrik 148 
Scott, Sir Giles Gilbert 34 
Segerros, Arne 262 
Segerros, Henning 262 
Semla 49
Semla I kraftstation 61, 68 
Semla III kraftstation 49 
Siemens 56
Sikfors kraftstation 201,214, 219 
Sillre kraftstation 232

Silvergruvan kraftstation 224 
Sir Adam Beck I 26 
Sir Adam Beck II 26 
Sirén, Johan Sigfrid 186 
Sjösäters kraftstation 166, 167 
Skagern 250
Skallböle kraftstation 236 
Skandinaviska Jutefabriken 51 
Skebäck kraftstation 43 
Skellefteå 214 
Skellefteå Kraft 247 
Skellefteälven 81, 86, 200, 213, 

248, 262
Skellefteälvens regleringsförening 

260
Skogsforsens kraftstation 206, 211, 

219
Skogstorps kraftstation 97 
Skrombergategel 89 
Skråmfors 91
Skråmforsens kraftstation 64, 90-92 
Skånska Cementgjuteriet (Skanska) 

37, 92, 106, 152, 156, 173, 174, 
198, 266

Skåpanäs kraftstation 230, 231, 262 
Slottsån 175 
Smedjebacken 43 
Smideskonst, verkstadsateljén 143 
Smith, Hjalmar 90 
Smith, Otto 83 
Social-Demokraten 26 
Sohlbergsfossen 121 
Solbergs kyrka 173, 174 
Sollefteå 110, 232, 260, 262 
Sollefteå kraftstation 231, 232 
Spade, Bengt 267 
Spiköbron 234 
Springfield 88 
St. Croix River 215 
Stadsforsens kraftstation 207, 209, 

210, 246, 247 
Statens Provningsanstalt 210 
Stellan Jacobssons Ingenjörsbyrå 

227
Stenhammar, Ernst 84, 95, 154 
Stenkullafors kraftstation 262 
Stephenson, Robert 132 
Stjärnfors kraftstation 83 
Stockholm 35, 110, 118, 130, 135, 

139, 143, 161, 163, 182, 190, 
192, 203, 213, 220, 232 

Stockholms Gas- och Elektricitets
verk 41, 161 

Stockholms slott 147 
Stockholms stadion 159 
Stockholms stads brandkontor 85 
Stockholms stads vattenlednings

verk 119

Stockholms Superfosfat Fabriks AB 
170

Stockholms-Tidningen 27 
Stockholmsutställningen 1897 24 
Stora Kopparbergs Bergslags AB 

156, 211
Stora Lule älv 135, 258 
Stora Sjöfallet 250, 251 
Stora Toppön 116 
Storfinnforsens kraftstation 20, 

246-248
Stormyrforsens kraftstation 248 
Stornorrfors kraftverk 24, 37, 182, 

238, 239, 240, 242, 255, 256 
Storvik 164, 165 
Storviks Elektriska Belysnings AB 

165
Storån 190, 227 
Strindberg, August 148 
Strömkarlen, statyn 35, 37, 243 
Strömsnäs Bruks AB 231 
Stuguns kraftstation 234, 235 
Sulfite Mills 152
Sundborns kraftstation 47, 71, 72 
Sundsvall 90, 216 
Sunnerstaholm kraftstation 223 
Suorvadammen 250, 251 
Suvilahti (Söderviks) ångkraftverk 30 
Surahammars bruks AB 105 
Svabens verk 64 
Svanö 110
Swartz, Pehr 100, 101 
Svartåfors kraftstation 175, 176 
Svartån 57, 171-173, 175, 176 
Svartälven 46, 84, 90, 92, 96, 104, 

224
Svenska Naturskyddsföreningen 38, 

250, 258
Svenska Turistföreningen 250 
Svenska Vattenkraftföreningen 219 
Svenstavik 164
Sveriges Lantbruksuniversitet 262 
Svärdsjövattendraget 164 
Svärdsjöån 47 
Sydkraft

(Sydsvenska Kraftaktiebolaget) 
24, 37, 106, 155, 184, 193, 194, 
198, 201, 228, 230, 243, 252, 
260, 262, 267 

Så hei ms kraftstation 125 
Säveån 83
Söderfors kraftstation 48, 76 
Söderhamn 99 
Söderviks kraftverk 30 
Söderviks ångkraftverk 30, 32, 33
T
Tallulah Power House 188 
Tallulah River 188
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Tarjanne, Onni 187 
Tarrakoski 135 
TASSO AB 51
Taylors Falls kraftstation 201, 214, 

215
Teknisk Tidskrift 79, 93 
Tekniska Byggnadsbyrån (TBB) 46 
Tekniska museet 225, 226 
Tekniska Skolan i Stockholm 58 
Teknologforeningen 182 
Tengbom, Ivar 180, 181 
Tennesse River 18 
Tennessee Valley Authority (TVA) 18 
Tessin (d.ä. C.G. och d.y. N.) 148 
The Trump MFC Co. 88 
Themsen 34 
Thielska galleriet 192 
Thomson-Houston 56 
Three Corges-verken 38 
Thurdin, Albert 56 
Thurfjell, Jan 247, 248 
Thyselius, Hans 83, 106, 107, 155, 

186
Tidan 66, 227 
Timsälven 54, 179 
Tinfos II kraftstation 11, 159 
Tinnelva 11
Tolvfors kraftstation 181, 182 
Torgersruud, Sven 166 
Torne Träsk 135 
Torne älv 135 
Toronto Power Plant 14 
Torpshammar kraftstation 246, 252 
Torsebro kraftstation 104-106 
Traryds kraftstation 228, 236 
Trollhättan 17, 25, 26, 35, 37, 82, 

96, 113, 115-120, 122,
124-127, 129, 130, 136, 141, 
143, 144, 147, 150, 152-154, 
163, 194, 200, 201, 209, 232,
234, 240, 249, 250, 252, 267 

Trollhättefallen 116, 118, 119, 250 
Trondheim 159
Trångbo 20
Tunafors kraftstation 97 
Tunaån 64
Turbinenhalle, AEG 183 
Turefors kraftstation 177, 178 
TVA 26
U
Uddeholms kraftstation 83
Uddeholm Aktiebolag 83, 193, 262
Uddevalla 129
Uhr, Gustaf 116
Ulfshyttan 64
Umeå 65, 182, 242, 255
Umeälven 20, 37, 65, 79, 81, 110,

235, 236, 239, 247, 255, 256, 262 
Unander & Jonson, ingenjörsfirman

79, 81, 85, 86, 104, 200, 201 
Unander, Hjalmar 79 
Unite d'Habitation 234 
Untra kraftstation 136, 161, 163, 

213, 222
Upperudsälven 81, 104 
Uppsala 203
V, W
Vadstena 161 
Wagner, Otto 194 
Wagnerskolan 101 
Vakkokoski kraftstation 85, 135,

136, 171
Vamma kraftstation 121 
Vansäters by 100 
Warburg, Karl 148 
Vargöns kraftstation 134, 144, 206, 

207, 208, 211, 219 
Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 23, 37, 

82-84, 93, 97, 104, 135, 
152-154, 161, 171, 189, 190, 
193-198, 200, 213, 217, 219, 
223, 227, 231, 266 

Vattenfall
(Kungl. Vattenfallsstyrelsen)
37, 82, 114, 119, 120, 122, 123, 
125, 135, 136, 143, 144, 154, 
182, 189, 203, 204, 206, 207, 
219, 232-235, 240-245, 249, 
251-255, 258, 260, 262, 266, 

Vemorks kraftstation 18 
Wenström, Georg (Göran) 47 
Wenström, Jonas 116 
Wernstedt, Melchior 214 
Westerberg, Nils 106, 200 
Westerling, A.E. 195 
Westman, Carl 95, 96, 148, 232 
Westman, Hans 228-231, 247, 248 
Vetlanda 155 
Wetterling, Gunnar 182 
Wickman, Gustaf 171 
Victorin, Nils 81 
Wien 194
Wiener Werkstätte 101 
Wiiforsens kraftstation 90 
Visby ringmur 159 
Voith, J.M. 89-92, 156 
Voxnan 223 
Vuoksen 18
Vyrnwydammen 130, 132 
Vågforsens kraftstation 172, 173,

175
Wåhlin, Theodor 23, 176
Väg- och Vattenbyggnadskåren 119
Vänern 250
Vännäs 255
Värtan 163
Västanfors bessemerverk 54 
Västanfors biåsmaskinhus 54, 70, 72

Västanfors kraftstation 62 
Västerkvarns kraftstation 104, 105 
Västervik 71 
Västerås 46, 58, 203 
Västerås kraftstation 56-59, 60 
Västgöthyttefors kraftstation 61 
Vättern 143, 154 
Vätö 129, 130 
X
X:et Erixson, Sven 28
Y
Yangtze-floden 10, 38 
Yngeredsfors I kraftstation 85, 189, 

193, 195, 196
Yngeredsfors II kraftstation 248 
Yngeredsfors Kraft AB 177, 189,

206, 228, 230, 262
Z
Zürich 82, 88
Å
Ångermanälven 19, 245, 252, 260, 

262
Åsele kraftverk 262 
Åtorps kraftstation 218, 222 
Åtvidaberg 96, 166 
Åtvidabergs kraftstation 190-193, 267 
Åtvidabergs sågverk 42
Ä
Älvestorp kraftstation 104 
Älvkarleby 150, 267 
Älvkarleby I kraftstation 115, 116, 

118, 119, 127, 141-143, 267 
Älvkarleby II kraftstation 142 
Älvkarlebyfallen 116, 121, 134 
Älvkarlebynätet 177, 203 
Älvsjöhyttans kraftstation 104 
Ämmäkosken kraftverk 187 
Ängabäck kraftstation 230, 260 
Ätrafors kraftstation 177, 178 
Ätran 85, 178, 195, 206, 223, 

229-231, 248, 262
Ö
Öjebro kraftstation 171, 172 
Örebro Elektriska Aktiebolag 90 
Örnsköldsvik 174 
Öst, Karl-Erik 247 
Östberg, Ragnar 148 
Österby bruk 83 
Östergötlands Svartå 175 
Östersunds Elektriska AB 233 
Överintendentsämbetet, Stockholm 

58, 122, 148
Överum Nedre kraftstation 202,

206, 219, 267 
Överums bruk 201
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Riksantikvarieämbetet

estetik ingenjörskonst
DEN SVENSKA VATTENKRAFTENS ARKITEKTURHISTORIA

Reflektioner kring vattenkraft och kraftverksbyggande görs ofta ut
ifrån ett renodlat ingenjörsperspektiv. Så är det i både svensk och inter
nationell litteratur. Det handlar om generatorer, turbiner, fallhöjder 
och kilowatt, hårda fakta om hårda ting. I den här boken tas för första 
gången ett samlat grepp på mjukvärdena i sammanhanget, de estetiska 
aspekterna under dryga hundra ars byggande av svenska vattenkraft
verk. Framför allt handlar den om de arkitektoniska överväganden som 
gjorts och om resultaten i form av ibland häpnadsväckande byggnadsverk.

På många sätt är det en okänd sida av svensk arkitekturhistoria som 
tonar fram, även om den exemplifieras med flera av de kända namnen: 
Isak Gustaf Clason, Erik Josephson, Carl Bergsten, Ivar Tengbom, 
Osvald Almqvist, Erik Ha hr, Sigurd (airman, Sven Ivar Lind m.fl. En 
arkitekt ges en lite fastare kontur som sin rids specialist på kraftverks- 
uppgifter, Axel R. Bergman. En annan, Agnes Magnell, skiljer ut sig som 
ensam kvinna i en mansdominerad bransch.

I boken presenteras ert par hundra vattenkraftverk, strukturerade 
i epoker och genrer. Det rikhaltiga bildmaterialet tillsammans med för
fattarens ambition att ge en allsidig belysning av ämnet ska förhopp
ningsvis göra läsningen till en njutbar upplevelse. Boken bygger på flera 
års kraftverksstudier, i arkiv och i fält.

Välkomna in i en värld där estetiken möter ingenjörskonsten.

lasse brunnström, docent i konstvetenskap med inriktning mot arki
tektur & design, är verksam som forskningsledare vid Kultur Göteborg.

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Svensk Energi 

ISBN 91-7209-193-2


