Abbey Pumping Station
Abbey Pumping Station öppnades 1891 och pumpade Leicesters kloakvatten till
behandlingsanläggningen i Beaumont Leys ända fram till 1964.

På 1800-talet fungerade det på ungefär samma sätt i alla engelska städer, allt avfall slängdes
antingen i diken eller lagrades på hög på bakgårdarna, om man hade någon förstås! Mänskligt
avfall behandlades på precis samma sätt, slaktavfall från lokala slaktare låg och ruttnade på
samma ställen och stanken från diken och bakgårdar måste ha varit fruktansvärd. Rann det en
flod eller å genom staden, blev den huvudavloppsledning! När avfallet ruttnat tillräckligt kom
renhållningsarbetare och samlade in avfallet, vilket sedan användes som gödsel på den
intilliggande åkerjorden. Dessa så kallade ”Night Soil Men” fick inte komma till städerna
förrän efter klockan 9 på kvällen, ibland betalade de för avfallet, men då höll det allra högsta
kvalitet, väl ruttnat och klart att sprida ut på åkrarna. Man brukade på den här tiden skrämma
barnen för dessa ”Night Soil Men” och tala om för dem att, om de inte låg i sängen före
klockan 9 kunde männen röva bort dem.

När pumpstationen byggdes omkom en av byggnadsarbetarna, Robert Richardson 43 år. Han
halkade och föll från byggnadsställningen, 14 meter ned till marken och avled av skadorna två
dagar senare. Idag hade hans liv kunnat räddas, men då var läkekonsten inte lika avancerad.
Richardson efterlämnade fru och ett barn och hur det gick för henne är okänt, någon finansiell
hjälp fanns inte att få för en änka på den tiden, Robert Richardson begravdes vid Welford
Road Cemetery. Nu sägs det att om man besöker Abbey Pumping Station idag, kan man
känna en varm omfamnande känsla, det är Robert Richardsons ande som vakar över alla
besökare och de som sköter ångmaskinerna.

Ångmaskinerna som pumpade kloakvattnet byggdes i Leicester av företaget Gimson & Co
och är unika exempel på denna typ av ångmaskiner. Redan när man byggde dem ansåg man
dem för gammelmodiga (många ångmaskinskonstuktörer förordade horisontella pumpar),
men eftersom det var en väl fungerande konstruktion beslöt man att den ändå var bäst. När
pumparna användes, pumpade de 263 liter avloppsvatten per sekund! De fyra ångmaskinerna
är idag renoverade och fungerar allihop, Abbey Pumping Station är det enda stället i världen
där du kan se fyra dylika pumpar i samma byggnad. Pumpstationen är idag ett museum, där
du förutom ångmaskinerna, kan bese en utställning om toaletter och badrum från förr till nu,
utställningar om ljus och optik, transporter och folkhälsa. Här finns också en kort smalspårig
järnväg med tillhörande ånglok och vagnar, det är gratis entré och väl värt ett besök vid ditt
nästa besök i staden.

