
BERGSUNDS MEKANISKA VERKSTAD DEL 3 
 

Som inledning på det sista avsnittet om Bergsund, skall jag visa några foton på 

Bergsundsmotorer 

 

 
Denna Laval Bergsund är troligen byggd i slutet av 1920-talet. Man har en något ovanlig 

horisontell varvtalsregulator som beskrevs i tidigare nummer av Tändkulan 

 

 
Här är samma typ av regulator fast på en tidigare tillverkad motor troligen ifrån 1915-1920. 

Motorn är samma som på omslaget och ägs av Roger Ivarsson i Vikmanshyttan. Han fann 



motorn i samband med köpet av en kvarn, där motorn stod uppställd utanför kvarnen. Enligt 

tidigare ägare var det en stationär motor som varit reservkraftkälla i en telegrafstation och 

som slutligen hamnat här vid kvarnen. Roger har för avsikt att sätta igång motorn. Motorn är 

2-cylindrig på 60 hk vid 360 varv med tillverkningsnumret 2108. Vid en snabb titt i deras 

kataloger, kan jag nog bedöma att motorn tillhör bland de första nya motormodellerna som 

började tillverkas 1916 

 
 

Här syns tydlig den något speciella centrifugalregulatorn där de inbyggda vikterna i 

regulatorn ändrar vertikalt pumparnas slaglängd allt efter behov 
 

Handtaget lägst upp är startpådraget för luft från startluftskärlet. Motorn har bara en 

gångriktning då den är avsedd för generatordrift. 

 

 

    Nils-Eric 

 

 



BERGSUNDS MEKANISKA VERKSTAD 

Del 3 Perioden 1916-1929 
HISTORIK 

Jag skall nu fortsätta att berätta om Bergsunds Mekaniska Verkstad och Finnboda varv fram 

till dess historiska slut. Jag går tillbaka till perioden 1916 då man sålde Finnboda Varv till 

Rederi AB Svea i Stockholm. Bergsund var fram till sekelskifte år 1900 ett av de största 

varven i Sverige. Endast Götaverken i Göteborg var större vid denna tid. 

När det gäller Finnboda Varv eller Slip som det hette vid tiden för övertagandet av Rederi 

Svea, ombildade man detta till AB Finnboda Varf. På 1930-talet blev varvet väldigt lönsamt 

mycket p.g.a. att man introducerade gassvetsningen i större skala för att bygga fartyg. Sin 

första svetshall byggdes redan 1940. I slutet av 1960-talet var varvet i kris och övertogs av 

Salénrederierna. Salénrederierna ägde redan ett annat Stockholmsvarv, Ekensbergs Varv i 

Gröndal som avvecklades vid köpet av Finnboda. Personal och utrustning från Ekenbergs 

varv överflyttades till Finnboda Varv. När oljekrisen kom 1973 fick varvet och därmed 

rederinäringen stora problem. 1977 blev varvet förstatligat under namnet Svenska Varv där 

även Götaverken ingick och blev därmed endast ett reparationsvarv under namnet Götaverken 

Finnboda AB. Den 11 juni 1981 sjösattes Finnbodas sista nybygge, 6500 tonnaren Nordic 

Link. Man investerade nu i varvet att bli landets näst största reparationsvarv. 1990 gick 

efterfrågan på reparationer kraftigt ner och företaget försattes i konkurs 1991. 

Lokalerna stod nu till större delen tomma och hyrdes ut när tillfälle gavs. Bl.annat hyrdes en 

del ut till det illa beryktade och olagliga danslubben Docklands, som arrangerade s.k. 

raveparty där man hyllade drogkultur och många blev gripna av polisen för droginnehav. 

Mest känt är väl när Gudrun Schyman blev anhållen av polisen efter ett nattligt rejvparty 

För den som är intresserad och veta hur det gick till på dessa partyn och vad som menas med 

”Rejvparty” kan besöka hemsidan nedan på Internet som är ett referat från Schymans besök 

 

nem.bredband.net/fraand/rave/tidningen.html. 

 

Bostadsföretaget HSB har 1997 köpt hela varvsområdet, där man fram till år 2007 skall ha 

byggt ca 550 exklusiva lägenheter och räknar med ca 1800 boende i insatslägenheter på 

mellan 18.000 – 36.000 kr/m
2
 i insats. Dock har man sagt att man skall behålla en del kranar 

och annan varvsutrustning som ett minne av det forna varvet. 

 

Ekenbergsvarv låg i Gröndal i Stockholm och bildades 1873 av Stockholms Transport och 

Bogserings AB även kallat för Transportbolaget. Från början var det tänkt att endast användas 

för bolagets egna båtar men blev med tiden även anlitat av andra kunder. Fram till sekelskiftet 

1900 var varvet ett reparationsvarv, men började senare att tillverka nya fartyg. Man byggde 

sitt första motorfartyg 1906. Man utvecklade nu varvet med flera verkstäder och slipar, men 

1924 gick företaget i konkurs. 1925 övertogs varvet av ett nytt företag AB Ekensbergs Varv 

och efter det att Bergsunds Mekaniska Verkstad upphörde år 1929, övertog varvet både 

teknisk personal och varvsarbetare samt en stor kundkrets från det nerlagda Bergsunds 

Mekaniska Verkstad. Man utvecklade nu varvet ytterligare med flytdockor, traverser, kranar 

och en 120 meter lång monteringshall. 1929 öppnades Hammarbyleden vilket ytterligare var 

positivt för varvets expansion. Under 1930 byggdes järnkonstruktioner till Tranebergs och 

Västerbron vid varvet och som tidigare nämns köpte Salén rederierna in varvet 1942. Man 

investerade ytterligare i utrustning för att bygga större och fler fartyg, men då varvet låg vid 

Mälaren var nu begränsningen Södertälje Kanal, Slussen och Hammarbyleden vilka var i 

längden för små för större tonnage. När Salénrederierna överförde driften till Finnboda 1970. 



köptes varvsområdet av Stockholms Stad 1972 och har successivt bebyggt området med 

bostäder. 

Ja det var ett litet sidospår om de olika varvens historia som jag funnit på olika ställen och nu 

försökt att sammanställa. Det kanske är speciellt intressant för dem som bor i eller besöker 

Stockholm. Staden har ju som så många andra svenska städer inte längre kvar några 

betydande äldre industrier, utan bara minnesplatser av det som en gång var. 

För att återgå till Bergsund, så upphörde verksamheten 1929. Motortillverkningen som 

fortfarande var en mycket lönsam tillverkning såldes redan 1926 till ett annat Stockholms 

företag som mest är kända för att tillverka Separatorer och ångturbiner, nämligen AB de Laval 

Ångturbiner i Stockholm. Företaget grundades redan 1896 av grundaren Gustaf de Laval som 

bidragit till många betydande uppfinningar. De mest kända är väl separatorn och det speciella 

munstycket till ångturbiner som blev uppkallad efter uppfinnaren själv och är även idag känd 

över hela världen för sina speciella konstruktioner. Det verkar enligt fabrikens kataloger att 

man redan innan övertagandet av Bergsundsmotorer även tillverkat egna konstruktioner. 

Dessa kallades för LAVAL motorer och skilde sig från Bergsunds modellen därigenom att 

man hade toppinsprutning med reglerbart bränslemunstycke. Man tillverkade dessa motorer 

jämsides 1927-1929 som hade båda namnen nämligen LAVAL och LAVAL BERGSUND. 

Man tillverkade motorer ända fram till 1950 talet. 

Motorerna fick nu namnet de Laval Bergsund och tillverkades vid fabriken i Järla vid sidan 

om turbintillverkningen som var den ledande tillverkningsprodukten från företaget. Se 

följande bild hämtat från deras 1893 års katalog. Man tillverkade turbiner och 

generatoraggregat från 2,5 upp till 100 hk. Från deras omfattande leverans register framgår att 

man tillverkade de första turbinerna 1892 för landanläggningar ca 50 talet levererades i olika 

storlekar upp till 100hk. Produktionen steg nu snabbt och man utvecklade turbiner för marint 

bruk som blev en efterfrågad produkt framförallt för marina fartyg med större effekter och 

fart. 

 

 
 

Bild från deras 1893 års katalog 

 

 



Turbinerna man tillverkade var av så kallad axialtyp som innebär att skovlarna på rotorn och 

vändskovlarna i huset sitter så placerade att ångan strömmar utmed axeln. I Finspång hade 

man sin största konkurrent STAL Svenska Turbin Aktiebolaget Ljungström. Det var bröderna 

Ljungström som utvecklat en ovanlig turbin som i sin enkelhet består av två mot, varandra 

roterande plattor, där skovlarna är infästa i cirkulära rader. Börjar med en liten diameter inne 

vid axeln och blir större och större cirklar ut åt plattornas periferi. Ångan fick nu strömma 

igenom turbinaxlarna in i centrum och sedan expandera utåt periferin genom de olika 

skovlarna. Det innebär att varje skovelrad var både ledskovel och löpskovel gentemot 

varandra. Fördelen med detta var att man nerbringade varvtalet till hälften mot en axialturbin 

och man behövde ingen växellåda mellan generatorerna och turbinskivorna. Turbinen blev 

därför kallad för radialturbin. Maskinerna var endast användbara för generatordrift och 

förseddes med en generator i var ända. Dom har används ett fåtal gången i fartyg som då fick 

drivas med elektriska motorer. Fördelen med dessa maskiner var det låga varvtalet, saknar 

växellåda, samt uppstartas utan förvärmning, vilket innebar att de flesta svenska kraftverk och 

industrier har/hade dessa turbiner ända in på 1980-talet. Man exporterade dessa i stora 

mängder till utlandet. Nackdelen med denna turbintyp var en något sämre verkningsgrad än 

turbiner av axialtyp. 

 

 
 

Till vänster en STAL radialturbin på ca 50 000 hk och bakom denna, längst bort i bild en 

axialturbin de Laval/STAL tillverkad under 1950-talet och installerat på Sydkrafts 

Öresundsverken i Malmö. Det finns ytterligare två radialturbiner från 50, respektive 1960 

talet, samt ett modernt aggregat med en kombination av radial och axialturbiner fördelade på 

en högtrycksturbin och en lågtrycksturbin med mellanöverhettning av ångan mellan 

turbinerna. Det innebär att ångan efter högtrycksturbinen går in ett varv till och överhettas i 

ångpannan innan den går in i lågtryckturbinen.  
 

En typisk STAL radialturbin för kraftverksdrift på Öresundsverket i Malmö 

 



De sk. axialturbiner som tillverkades av de flesta turbintillverkare i världen, hade höga varvtal 

15000 v/min och högre var inte ovanligt, varför man var tvungen att ha en växellåda emellan 

turbin och dess drivanordning. Fördelen var små dimensioner och oftast var växellådan 

mycket större än turbinen. Turbinerna kunde byggas för höga tryck och temperaturer och blev 

utomlands de vanligaste turbintyperna som Westinghouse, Brown Bowering, General 

Electric, Parson och Siemens för att nämna några. 1964 slogs så båda företagen ihop och de 

Laval flyttade till Finspång där STAL fanns. Även STAL har sedermera övergått till 

axialturbiner och byggde under 1970-talet avancerade marina ångturbiner. Man slutade 

tillverka radialturbiner men tillverkar idag reservdelar och servar fortfarande äldre turbiner. 

Ett sammangående mellan ASEA och Brown Bowering i Schweiz, innebar att man döpte 

företaget till ABB-STAL och man fortsatte att tillverka ångturbiner både vid STAL och BB. 

Gasturbinerna utvecklades och är idag en av huvudprodukterna. Ångturbinerna lever kvar i 

industrin, men den marina sidan håller nästa helt att försvinna. Dagens dieselmotorer har 

högre verkningsgrad och kan tillverkas på över 100.000 hk vilket innebär att även 

ångturbinerna för marint bruk kommer att helt försvinna. STAL tillhör numera tyska 

koncernen SIEMENS. 

Som ett kuriosum i denna historiska resa är att när STAL bildades i Finspång köpte man in 

och etabliserade sig i en f.d. motorfabrik 1913. Företagets namn var Nordiska 

Motorverkstäderna i Finspång. Detta företag hade övertagit lokaler från en konkurrent till 

Bofors som tillverkade kanoner i de sk Nordiska Artilleriverkstäderna. För de som är 

intresserad kan jag nämna att Nordiska Motorverkstäderna tillverkade fotogenmotorer enligt 

Veilands Patent från 1909 fram till 1913. Veiland var även en svensk motorpionjär som vi 

skall skriva om en annan gång. 

Är det någon som har material eller information eller rent av är ägare av en verklig motor från 

Nordiska Motorfabrikerna, tar jag gärna emot ev. information om denna. 
 

 
Bilden ovan är en axialturbin från AB de Laval i Stockholm som monterades i Svenska 

Amerikalinjens linjeångare ” Drottningholm.” Detta är högtrycksturbinen som i sin tur var 

kopplade till 2 st lågtrycksturbiner. Maskineriet gav 11 000 hk vid 18 knops fart 



Vi skall nu gå vidare till råoljemotortillverkningen vid Bergsunds Mekaniska Verkstad  

 

 
 

En annons från 1916 med reklam för varvets tillverkning 
 

 
Så här såg deras företagslogo ut 1916. 

 



 
 

Nu har man ännu en gång ändrat på tändanordningen i förbränningskammaren, 

Insprutningsmunstycket H1 sprutar oljan under en spetsig vinkel och samlad stråle mot 

spridningsytan S som sprider bränslet i förbränningsrummet. Spridningen sker något före övre 

dödläget och kombinationen av oljans förgasning och kompressionsvärmet antänds 

blandningen mot den okylda delen i toppen på cylinder. 

 

Motorena utfördes i stationär såväl som marint utförande 1-cylindriga i storlek från 5 – 60 hk. 

2-cylindriga från 10 – 120 hk, 3-cylindriga från 15 – 180 hk, samt 4 cylindriga från 20 – 180 

hk. 

En transportabel variant på underrede av trä tillverkades komplett med kylanordning från 5 – 

13 hk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ovan ser vi den transportabla varianten som av andra fabrikanter ofta kallade för 

Expressmodell 

 

 

 

 

 



 
 

Här den 2 cylindriga stationära varianten 

 

 

 

 



 
 

Största 4-cylindriga stationära modellerna 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bergsunds största marinmotor från 40 och upp till 240 hk 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Ett urval av vad man kunde använda enskilda motorer till, såsom kompressor, generator och 

pump i samma aggregat. Från 1916 års katalog 

 



 
Behovet av att använda motorerna även till lastning och lossning fanns även med i sortimentet 

i form av motordrivna fartygswinchar och tillverkades i 5, 8 och 10 hk. 

 

 



 

 

 
 

En närbild av den nya tändkammaren med en särskilt spridningsytan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1922 såg en 2 cylindrig Bergsundsmotor ut ovan sätt och man använde nu den tidigare 

konstruerade omkastningen med luft som kunde utföras vid vilket varvtal som helst. Enligt ett 

provningsprotokoll tog reverseringstiden endast 4 sekunder vid reversering från full fart 

framåt till full fart back. Lägsta omkastningstryck var 4 bar men normalt laddade man 

startkärlen till 12 bar. På samma gång som man laddade startluftkärlen från en cylinder kunde 

man utföra maximalt 14 manövrar och då hade trycket sjunkit till 4 bar. 

 
Här den 4-cylindriga omkastningsbara marinmotor från år 1922 års katalog 



Bergsunds motortillverkning såld till de Laval Ångturbin AB i Järla, 

Stockholm 
 

Motor typen från Bergsund kallades nu för Laval-Bergsund och inga större förändringar hade 

gjorts från originalmotorn 

 

 
Här är deras katalog från 1927 

 

 

 

 



 
Ovan en 1-cylindrig stationär modell på 6, 10, 12, 16, 25, 35, 50, med 2 cylindrar på 32, 50, 

70, 85, 100 och 130 hk. 

 

 
Encylindriga motorer med vridbar propeller eller med backslag för reversering. 



 
2 och 3 cylindriga motorer med luftomkastning. Samma motor som finns för renovering på 

Målilla Mekaniska Verkstad. 

 

 



Redan 1927 hade LAVAL tillverkat en egen motor som skiljer sig ganska mycket till 

utseendet från Bergsunds motorer och som kom att bli den typ man kom att tillverka i 

framtiden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavalmotorn har en helt normal utformning av förbränningsrummet som andra motorfabrikat 

vid denna tid och var försedd med toppinsprutning Övre delen av kulan var okyld och undre 

delen av vattenkyld. Man hade toppinsprutat munstycke med variabel spridarvinkel för start 

och tomgång samt fullägesdrift. Man började använda kul och rullager allt efter kundernas 

önskemål. Regulatorn var en vertikalt monterad centrifugalregulator som drevs från vevaxeln. 

 

 

 



 

 

 
 

1929 års katalogutgåva 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
1-cylindrig marin LAVAL-motor med backslag enligt den nya konstruktionen 



 

 

 
 

Vevaxeln har nu utrustats med rullager 

 

Motorer på upp till 20 hk hade fortfarande vitmetallager, men större motorer hade rull och 

kullager, dock hade man vitmetallager i vevstakslagren och kolvtappslagren i fosforbrons. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Detaljer på kul och rullager man använde samt en detaljbild på den nya centrifugalregulatorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Motorerna var försedda med en ny typ av lubrikator och konventionell start och 

laddningsventil. Ovan syns en 1-cylindrig stationär Lavalmotor 



Som avslutning visas Lavals totala tillverkningssortiment 
 

 
Ångturbiner som driver pumpar, fartyg och generatorer var de produkter som man i 

Stockholm tillverkat fram till mitten av 1960-talet då turbinproduktionen flyttades till 

Finspång. 

 
Man utvecklar ju nu även pumpar och blev kända för den s.k. Z-pumpen som var ett 

utvecklingsarbete tillsammans med Zander & Ingeström. Man utvecklade även den s.k. 

Monopumpen för tröga vätskor.  

Bilden är från 1944 och motorerna har ej synligen ändrat sig till utseende från 1929-års 

modellerna. 



 
 

Så här såg Finnboda Varv ut 1984 och denna bild är säkert den sista bilden Ni får se med 

varvet i orört skick. Längst i bakgrunden syns varvet med dess dockor. 

 

Den senaste av annonsen jag har haft tillgång till, om LAVAL-motorer, är tryck på 1950 talet 

och syns nedan. 

 
Ja det var slutet på en lång historia som började med Bergsunds Mekaniska Verkstad/Varv 

och slutade hos STAL i Finspång. Enligt samtal med företrädare för STAL, numera Siemens 

finns hela företagsregistret med ritningar, broschyrer m.m. i Finspång. Kanske i framtiden jag 

kan ta reda på mer material om Laval-motorerna när de upphörde att tillverkas etc. 

     Nils-Eric 



 
En tvåcylindrig Bergsundmotor på 60 hk vid 360 v/min.  

Nr: 2108. Ägare Roger Ivarsson i Vikmanshyttan 

www.tandkulan.com 

http://www.tandkulan.com/


 
Kan någon i läsekretsen känna igen fabrikatet på denna motor. Den finns på 

Teneriffa på Kanarieöarna och har troligen dragit en vinpress. Liknar en 

skandinavisk tändkulemotor. Vevhusluckan liknar nästan en Storbro semidiesel 

Fick kortet av en arbetskollega som varit extra uppmärksam på sin semester 

 



 
Bergsund Originalmotor på 15 hk vid 440 v/min 



 
2-cylindrig Bergsundsmotor för renovering på Målilla Mekaniska Verkstad 

Motorn syns här från aktra sidan där centrifugalregulatorn är monterad. 

Motorn är 2-cylindrig på 30 hk vid 550 v/min och med tillverkningsnumret 

18239. Tillverkad någon gång i slutet av 1920-talet vid De Laval i Stockholm. 

Motorn märkt med LAVAL BERGSUND 



 
Startventil, och omkastningsventiler samt bränslepumpar och bränsleventilen. 

 
Laval-Bergsund 2-cylindrig marinmotor nr 18239 tillverkad i Stockholm på 

 30 hk vid 550 v/min 

 


