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Spår från ett viktigt skede i Kimo Bruks 1900-talshistoria.
Jag har varit på ”kamerajakt” efter ev. spår eller lämningar från de anläggningar eller
installationer som byggdes alldeles i början när Kimo Bruk Ab och Ab Bengs Oy började
bygga upp sin eldistribution här i vår nejd i början på 1920 talet.
Det är inte mycket som man med säkerhet finner då nästan 100 år har förflutit sedan dess.
Några få ställen har jag funnit där man ännu i dag kan se spår av de allra första
elanläggningar som jag här enkelt beskriver med bilder och texter.

Vattenkraftverket vid Kimo Bruk byggdes åren 1920 – 1922. Det som finns kvar från början
är själva byggnaden och tillhörande konstruktioner i gråsten. På husgaveln finns ännu i dag
järnkonsolen där elledningen var infäst som överförde elkraften från kraftverket till
kraftverkets transformatorstation invid hammarruinen på åns motsatta sida. Turbinen,
generatorn och teknisk utrustning har förnyats några gånger. Senast år 2008. Kraftverkets
nutida ägare är Oy Herrfors Ab.
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Rökiö kvarn byggdes i början på 1920 talet av ägaren, Kimo Bruk Ab.
Högspänningsledningarna från Kimo Bruk och från Ab Bengs Oy drogs till konsolen uppe
på kvarnens långvägg som vetter mot landsvägen. Linjen från kraftverket i Kimo till
höger och linjen från Bengs kraftverk i Storkyro till vänster. Kvarnen såldes till Vörå
Elverk Ab senare delen av 1960-talet och i dag är Rökiö Biblioteksförening r.f. ägare till
kvarnen.
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På bilden syns konsolen mer detaljerad. Obs. Konsolen har sammanfogats med bultar,
på den tiden hade man inte tillgång till några svetsaggregat. Plåtarna med hålen för
genomföringsisolatorerna finns kvar ännu i dag. Högspänningsledningarna leddes in i
kvarnbyggnaden via dessa genomföringsisolatorer. En högspänningsisolator fattas på
den del av konsolen där linjen från Kimo var infäst, medan isolatortappen finns
fortfarande kvar. Man ser att högspänningsledarna har kapats så att ledarna som
omsluter isolatorerna lämnats kvar. Inne i kvarnbyggnaden kopplades bolagens elnät
ihop och kunde från- eller ihopkopplas med frånskiljare. Kvarnens transformator var
förlagd i ett separat utrymme i bottenvåningen. Den var ansluten via en
högspänningskabel till de inmatande högspänningsledningarna. Kvarnen kunde få sin
elkraft samtidigt från kraftverken i Kimo och Storkyro, men också bara från ett av
dem, beroende på rådande förhållanden.
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På Hypen i Kimo finns denna rest, ca 2,4 km, av den forna ”Rökiölinjen” som är uppförd på
samma sträckning som den ursprungliga 10 kV linjen Kimo-Rökiö som var 14,5 km lång.
Endast Kuckus och Roukus i Kimo är kopplade till linjen i dag. Elledningen överförde den
elkraft som kraftverket i Kimo producerade till kvarnen i Rökiö. Linjen har förnyats ett flertal
gånger och ombyggdes på 1960 talet för 20 kV driftspänning. Man kunde också mata elkraft
från kraftverket i Storkyro via Rökiö kvarn åt andra hållet till Kimo Bruk.
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I Storkyro, Tuurala fanns Ab Bengs Oy,s Kraftverk i forsen Hypäjänkoski i Kyro älv. Bilden
visar betongfundamentet där generatorn, regulatorn och övrigt som behövdes för
kraftverkets drift. Allt är bortrivet, endast betongkonstruktioner, stengrunden, dammen
över älven samt turbinrännan finns kvar i nutid.
Det är nog inte mycket som i dag minner om tiderna då elektriciteten först kom till våra
bygder, men det har ju också nästan förflutit 100 år sedan dess.
De påföljande åren så utvidgade Kimo Bruk sin eldistribution till Kimo, Oravais, Komossa,
Norra Vörå och Maxmo. Ab Bengs Oy distribuerade el till områden i södra delen av Vörå bl.a.
Rejpelt.
Kraftverkens sammanlagda kapacitet skulle också räcka till för att förse bolagens egna
kvarn- och såganläggningar med elkraft, som ibland inte riktigt ville räcka till. Man kunde
inte på den tiden få elkraft från andra elleverantörer, så det gällde att själv klara
elförsörjningen så långt som det bara var möjligt.
Mera att läsa i boken Orvas 2005. Kraftverken vid Kimo Bruk 1920-1984.
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