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Inledning 
Lidköpings kommun valde att år 1997 sälja sitt aktieinnehav i Gullspångs kraft AB. Med 

försäljningen blev Lidköpings kommun en av Sveriges rikaste (om man delar kommunens 

förmögenhet med antalet invånare i kommunen). Mellan 1998 och 2000 fördes cirka 1.4 

miljarder kronor över till kommunens förvaltning. Pengarna har sedan dess administrerats och 

uppgår år 2015 till en bra bit över två miljarder kronor.
1
 Ursprunget till stadens välstånd 

härstammar från Lidköpings stadsfullmäktiges beslut att år 1906 investera 250 000 kronor i 

Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors. Hur bolaget Kraftaktiebolaget Gullspång – 

Munkfors skapades finns dokumenterat men det saknas forskning kring hur Lidköpings stad 

handlade. Vilka var stadsfullmäktiges bevekelsegrunder för att bidra med en för den tidens 

mått så stor summa pengar som 250 000 kronor? Staden blev med investeringen en av huvud 

ägarna av företaget. De dokument som finns angående Kraftaktiebolaget Gullspång – 

Munkfors är av typen jubileumsböcker och således beskrivs bildandet ur företagets 

perspektiv. Denna undersökning ämnar skifta fokus från beskrivningen av de privata 

aktörerna till Lidköpings stad som aktör. Detta kommer göras genom att analysera hur 

förloppet redovisats i ortens lokaltidning Nya Lidköpings-Tidningen. I tidningen publicerades 

regelbundet resultatet och innehållet av stadsfullmäktiges förhandlingar. Till detta tillkommer 

även relevanta artiklar som beskriver bildandet av Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors 

samt den elektriska utvecklingen i Lidköpings närområde. Bortsett från att affären i slutet av 

1900-talet inbringade en mycket stor summa pengar till staden gynnade även den rika 

tillgången av elektricitet stadens fortsatta industriella utveckling. Det är därför intressant att 

undersöka hur Lidköping handlade då de försåg staden med elektricitet. Fanns det ytterligare 

intressenter eller var planen från början att dra kraftledingar från ett vattenkraftverk? Vilka 

valmöjligheter hade Lidköping? Vilka var orsakerna till att valet föll på Gullspång? Genom 

undersökningen kommer studien inte bara bidra med en ytterligare pusselbit kring hur 

Sveriges första kommersiella kraftbolag bildades, utan även om hur en mindre västsvensk stad 

handlade för att främja sin ort under den svenska industrialiseringens guldålder i början av 

1900-talet. Vidare ges en inblick i den tid då elektriciteten var något nytt, då uppsättandet av 

en elektrisk lampa var nyheter som orsakade folksamlingar i den stad det skedde samt 

intressant nog att publicera i grannstädernas tidningar. Just nymodigheten med elektriciteten 

skall betonas, det var för dåtidens beslutfattare inte självklart vilken betydelse elektriciteten 

skulle få för vårt samhälle och vår industriella utveckling. 

                                                 
1
 Lidköpings kommun. ”Kapitalförvaltning” https://lidkoping.se/kommun-och-

politik/ekonomi/kapitalforvaltning/ Hämtad: 2015-11-18 
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Syfte 
Syftet med undersökningen är att utifrån utvalt källmaterial utreda Lidköpings kommuns 

handlande gällande investeringen i Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors samt stadens 

anpassning till den pågående elektrifieringen av Sverige. Bortsett från att investeringen nära 

100 år senare visade sig vara ekonomiskt lyckad är det intressant att närmare utreda 

omständigheterna för affären. Fattades beslutet efter moget övervägande eller impulsmässigt? 

Vilka möjligheter fanns för ett annorlunda resultat? För att konkretisera syftet formades 

hypotesen (att): Lidköpings stad aktivt, informerat och medvetet agerade för att främja 

stadens elektriska utveckling. För att utreda studiens syfte och besvara hypotesen ställdes 

frågorna: 

 Vilka skillnader och likheter finns i hur händelsen beskrivs i dokumentationen och Ny-

Lidköpings-Tidningen? 

 Varför investerade Lidköpings stad i Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors? 

 Hur agerade Lidköping för att främja stadens fortsatta industriella utveckling? 

Forskningsläge/teoretisk anknytning 
Under projektet Regionala nätverk och internationell anpassning, Västsveriges industriella 

utveckling 1850 – 2000 skrev Kent Olsson boken En västsvensk industrihistoria – Tiden fram 

till 1950. Det är den första samlade framställningen av Västsveriges industriella utveckling 

mellan 1850 och 1950. Olsson är verksam vid den ekonomihistoriska institutionen på 

Göteborgs universitet där han främst forskat inom människors levnadsförhållanden, sjöfart, 

varvsindustri och stadshistoria.
2
 

Olsson skriver att Lidköping efter att ha förlorat kontakten till den nybyggda stambanan 1862, 

förlorade sin position som handelscentrum och att de vid denna tid påbörjade en omfattande 

industriell utveckling som kanske mest utmärkte sig genom sin allsidighet.
3
 Kontaktförlusten 

bottnar i att stambanan inte anlade en station i staden Lidköping. Mellan åren 1883 och 1909 

ökade antalet industrier i Lidköping från fyra till 41 stycken, det sammanlagda värdet av 

produktionen från 500 000 till sju miljoner kronor.
4
 Skaraborgs län saknade vid denna tid en 

självklar kandidat till att kallas länets storstad. Enligt Olsson beror detta på att den statliga 

satsning som gjordes på järnväg (stambanan) och kanalbygget som förbinder Vänern med 

                                                 
2
 Olsson, Kent, En västsvensk industrihistoria: tiden fram till 1950, Department of Economic History, School of 

Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Göteborg, 2012 
3
 Olsson, Kent 2012, s. 177 

4
 Olsson, Kent 2012, s. 177 
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havet (Göta kanal) inte gynnade någon specifik stad utan nyttan spreds till flera städer och en 

större geografisk yta. Skövde fick nytta av stambanan medan Lidköping fick nytta av Göta 

kanal. Detta ledde till att ingen självklar ledande industristad som Göteborg skapades i länet 

och som i sin roll som storstad kunde bidra till utvecklingen.
5
 

Det saknas tillförlitlig statistik gällande en mängd områden under perioden 1860 till 1920. 

Olsson menar att genom att följa befolkningsutvecklingen i de olika städerna går det ändå att 

jämföra städerna, eftersom befolkningen tenderar att öka i regioner där pengar, arbete och 

boende finns. Det är också en indikation på det allmänna hälsotillståndet i ett samhälle.
6
 I 

Västsverige är det Göteborg som utmärker sig, år 1860 hade staden 50 000 invånare och runt 

1920 hade befolkningen i Göteborg mer än femdubblats (250 000). Under denna period bodde 

det fler människor enbart i Göteborgs stad än vad det gjorde i alla övriga västsvenska städer 

tillsammans. En jämförelse med några ”större” städer i Skaraborgs län visar att år 1860 var 

invånarantalet i Lidköping 3 304, i Mariestad 2 277 och i Skövde 1 423. År 1920 var 

invånarantalet i Lidköping 8 365, Mariestad 5 311 och Skövde 9 884. Om man jämför med 

Göteborgs befolkningsutveckling för samma period framstår utvecklingen som skett i 

Skaraborgs län som tämligen låg. Olsson menar således att medans Skaraborgs läns 

befolkning stagnerade under slutet av 1800-talet såg Göteborg en explosionsartad ökning 

samma period.
7
 Olsson påvisar även betydelsen gällande en nära förbildelse med stambanan 

för de mindre orterna i Skaraborgs län. Skövde är ett bra exempel, mellan åren 1856 till 1860 

ökar befolkningen i Skövde från 1 165 till 1 423 Stambanan var klar 1862 och 1870 hade 

Skövdes befolkning ökat till 2 300 invånare.
8
 

Lidköping hade som sagt ingen direktkontakt med den nybyggda stambanan men kunde nyttja 

Göta kanal och via den föra sina produkter till Göteborg och därifrån till andra länder. Olsson 

skriver vidare att det inte var ovanligt att städer aktivt stödde den industriella utvecklingen i 

närområdet genom infrastruktur eller satsningar på järnväg som Lidköping gjorde. Mer 

ovanligt var dock ”att som Lidköping” satsa stadens kapital för ett direkt ägande i den utvalda 

industrin. Detta skedde bland annat när porslinsfabriken Rörstrand anlades i staden. Olsson 

menar vidare att Lidköping var en handelsstad som aktivt arbetade för att tillgodogöra sig 

industrialiseringens möjligheter. Faktumet att staden missgynnades av järnvägsbygget 

kompenserades genom goda sjöförbindelser och ett aktivt förhållningssätt av staden. Stora 

                                                 
5
 Olsson, Kent 2012, s. 14 

6
 Olsson, Kent 2012, s. 17 

7
 Olsson, Kent 2012, s. 22 – 23 

8
 Olsson, Kent 2012, s. 186 
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och aktiva industrimän i staden och länet kunde hålla sina industrier utanför 

monopolbildningar. Företagsledare som John Hedin ändrade och moderniserade produktionen 

i sin fabrik samt var en betydelsefull politiker som arbetade för att lösa industriernas, stadens 

och länets behov av elektriskt energi genom bildandet av bolaget Kraftaktiebolaget Gullspång 

– Munkfors. Olson menar att tillgången till obegränsat med elektrisk kraft var en förutsättning 

för etableringen av porslinsfabriken i Lidköping, men också de övriga industrierna hade stor 

nytta av den nya energikällan. Olsson skriver att Lidköping var mycket framgångsrik med att 

etablera staden som en diversifierad industristad och utnyttjade industrialiseringens 

möjligheter att expandera.
9
 

Olsson beskriver och formulerar en teori kring Lidköpings agerande vid den pågående 

industrialiseringen av staden, att Lidköpings mer aktiva förhållningssätt skiljer sig från andra 

städers handlande. För att nyansera stadens handlingssätt bör vi vidga blicken och undersöka 

utvecklingen i ett nationellt och globalt perspektiv. Vilka tankar och idéer påverkade 

människorna i Lidköping, hur såg de på omvärlden och inom vilka ramar kunde de verka? 

I boken En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel menar 

författaren Lennart Schön att den ekonomiska förändringen skett över tid, men också att 

förändringen skedde i interaktioner mellan olika sektorer av den inhemska ekonomin. 

Förändringarna hade även kopplingar till de omställningar som skedde i den internationella 

ekonomin.
10

 Schön menar att industrisamhällets genombrott skedde under perioden 1890 – 

1930, den perioden benämner Schön ”den andra industriella revolutionen”. Den andra 

revolutionen skapas genom en tillämpning av vetenskap, forskning och ingenjörskunnande.
11

 

Schön pekar på två uppfinningar som stod i centrum och som fortsatt skulle driva 

utvecklingen under lång tid, förbränningsmotorn och elmotorn. Den mekaniska 

kraftöverföringens principer skapade problem och kom att till stor del styra fabrikernas 

planläggning där begränsningarna av kraft också styrde produktionen. Schön skriver att under 

1860-talet steg priset på kol, prisökningen skedde i samband med att kolbrytningen inte 

klarade av att tillfredsställa efterfrågan. Vid denna tid utvecklades de första 

förbränningsmotorerna och elektriciteten. De tidiga problemen med elektricitet var att den 

inte kunde lagras och bara överföras kortare sträckor. År 1890 löstes ett av problemen då den 

första transformatorn byggdes. Dock fanns det fortfarande inget sätt att lagra strömmen, den 

                                                 
9
 Olsson, Kent 2012, s. 178 – 182 

10
 Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, 2., [rev.] 

uppl., SNS förlag, Stockholm, 2007 
11

 Schön, Lennart 2007, s. 185 
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kraft som alstrades behövde utnyttjas. Det behövdes således en balans mellan alstring och 

användningen vilket uppmuntrade att producenter och användare förbands med varandra.
12

 

Schön beskriver vidare den institutionella omvandlingen som pågick i Sverige. De växande 

industrierna kom allt mer att påverka samhällsutvecklingen och industristäderna växte fram. 

Möjligheten till dessa industristäder kom ur det allt mer rikstäckande tågnätet, 

massproduktionen av varor samt snabbare och större fartyg. Utöver detta även ett bättre och 

effektivare system för energiförsörjning. Industrins placering i förhållande till råvara och 

energi kom att betyda mindre. Viktigare var närheten till marknad, infrastruktur, personal och 

kompetens. De växande städerna gynnade produktionen i städerna, levnadsstandarden ökade, 

partiväsendet växte fram likaså fackföreningsrörelsen och storföretagen. Genom storföretagen 

förändrades ägandet vilket ledde till en förändrad kapitalförsörjning som skedde genom aktier 

och börshandel vilket i sin tur skapade kapital för nya företag genom att aktiehandeln försåg 

dem med riskkapital.
13

 

Schön menar att denna omvandling innebar att vissa regioner fick en starkare ekonomisk 

utveckling medan andra regioner upplevde svårigheter att anpassa sig till den nya marknaden. 

Sverige var en tillväxtnation med en starkt växande industrialisering under andra hälften av 

1800-talet. Schön lyfter fram Sveriges innovativa företag, näringslivsorganisation samt den 

ekonomiska politiken men också att det fanns en organiserad kapitalism med en risktagande 

finansiell sektor.
14

 Schön skriver att från år 1890 och i 60 år framåt ledde Sverige tillväxtligan 

för de industrialiserade länderna i världen. Ytterst ansvarigt för det menar Schön att den nya 

inriktningen inom industrin var. Den lyckade förändringen menar Schön beror på 

utvecklingen av elektrotekniken, naturresurser, industristruktur, traditioner och institutioner 

vilka tillsammans lade grunden för ett framgångsrikt sammarbete mellan företag, banker och 

stat.
15

 

Schön menar att det finns ett tydligt samband mellan Sveriges ekonomiska utveckling och 

elektriciteten då den nya kraftkällan var en central drivkraft för omvandlingen av den svenska 

industrin. Kring utvecklingen av elektriciteten och elmotorn samlades framstående tekniker, 

företagare, finansiärer och politiker. Utbildningssystemet kring tekniken växte fort. Den tunga 

och energikrävande industrin var de som främst drev elektrifieringen framåt såsom 

                                                 
12

 Schön, Lennart 2007, s. 186 – 188 
13

 Schön, Lennart 2007, s. 190 – 191 
14

 Schön, Lennart 2007, s. 191 – 194 
15

 Schön, Lennart 2007, s. 197 – 199 
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pappersindustrin, gruvindustrin, järn och stålindustrin. Den ökade efterfrågan på kraft från 

dessa industrier skapade problem men även lösningarna på dessa problem. Vilket ledde till en 

ökad elektrifiering av den svenska industrin.
16

 Schön menar att utvecklingsblocket av elkraft 

växte fort främst genom strategin de använde. Genom att skapa ett grundkapital i det nya 

företaget, oftast genom att erbjuda finansiären aktier i företaget kunde de efter att företaget 

startats frigöra detta kapital genom att på marknaden erbjuda aktier eller obligationer i 

företaget. På så sätt skapades nytt kapital som användes för nya företagsbildningar som 

fortsatte att expandera utvecklingsblocket och elektrifieringen.
17

 

Avgränsningar  
Gällande den tidsperiod som studeras har tiden begränsats till att infatta perioden januari 1904 

till slutet av december 1906. Anledningen till denna avgränsning bygger på information från 

källmaterial som anger att det var under året 1904 som John Hedin påbörjade arbetet med att 

förse Lidköpings Mekaniska Verkstad med elektricitet.
18

 Det anges vidare att den 20 maj 

1906 hölls den första bolagstämman för Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors.
19

 

Undersökningsperioden har således medvetet förlängts för att ge studien möjlighet att fånga 

upp eventuella ytterligare anbud som inkom till Lidköping efter beslutet att staden skulle 

investera i Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors. 

Material 
Källmaterialet i undersökningen är dels tryckta och publicerade tidningar från Nya Lidköping-

Tidningen.
20

 Vid tiden för undersökningsperioden var NLT ortens största och mest spridda 

tidning.
21

 För att studera materialet beställdes tidningarna i mikrofilmsformat, tillhandahållen 

teknik möjliggjorde att utvalt material kunde sparas i digitalt format. Totalt återfinns i det 

bearbetade materialet från NLT 202 artiklar och protokoll under tidsperioden 1904 – 1906. 

Årsvis blir antalet, 1904: 56 utvalda, 1905: 69 utvalda, och 1906: 64 utvalda artiklar och 

protokoll. Material som behandlar elektricitet men inte Kraftaktiebolaget Gullspång – 

Munkfors kommer till viss del redovisas för att visa på den elektriska utvecklingen i 

Lidköpings närområde. Gällande protokoll från stadsfullmäktige återfinns i materialet både 

kallelse till mötet samt protokoll för mötet. Ingen klar regelbundenhet över dessa möten kan 

                                                 
16

 Schön, Lennart 2007, s. 213 – 216 
17

 Schön, Lennart 2007, s. 229 – 230 
18

 Bjurling, Oscar, Gullspångs kraftaktiebolag 1906-1981: ett kraftföretags historia under tre kvartssekel, 

Gullspångs kraft AB, Örebro, 1981, s. 31 
19

 Bjurling, Oscar 1981, s. 37 – 40 
20

 I texten kommer Nya Lidköpings-Tidningen förkortas NLT 
21

 Nya Lidköpings-Tidningen. 1904-01-15 
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utläsas. En förklaring till varför är att de hölls i mån av tid samt behov. Gällande 

intersubjektiv prövbarhet behöver det klargöras att artiklar och protokoll från Nya Lidköping-

Tidningen inte kommer att hänvisa till någon specifik författare eftersom de saknar en 

namngiven skribent. Någon sidhänvisning ges inte då det inte kan anges med tillräcklig 

tillförlitlighet. Prövbarheten får anses vara god nog med angivelse av datum samt redogörelse 

för vilken artikel som åsyftas. I notapparaten kommer den exakta titeln så som den 

formulerats i Nya Lidköping-Tidningen användas. 

Ytterligare en källa som används är John Hedins bok, Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 

1906-1931.
22

 Hedins bok ligger till grund för merparten av informationen av 

Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors. Det finns flera fördelar med Hedins bok, dels är 

Hedin själv en nyckelfigur i studien, att få tillgång till Hedins egna tankar och beskrivningar 

av händelserna som utreds i undersökningen är både värdefullt och förhållandevis ovanligt. 

Således är det Hedins egna ord som beskriver bildandet av bolaget. Källan är även värdefull 

eftersom den är nedskriven förhållandevis nära i tid till händelserna. Därför är den inte starkt 

påverkad av förfluten tid eller omtolkning via bearbetning samt omvärdering till moderna 

tankar och ideal. 

För att skapa en så heltäckande bild som möjligt av händelserna kring bildandet av 

Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors har ytterligare böcker studerats, dessa är likt John 

Hedins bok av typen jubileumsböcker och författade av: Tore Hedin, (John Hedins son) 

Kraftaktiebolaget Gullspång Munkfors 1956
23

, Oscar Bjurlings, Gullspångs kraftaktiebolag 

1906-1981: ett kraftföretags historia under tre kvartssekel. Dessa böcker bygger till stor del 

på material som förvarats i bolagets eget arkiv. Av de tre som presenterats är John Hedins bok 

den mest utförliga, och har av de anledningar som tidigare angivits främst nyttjats. 

Metodologiskt tillvägagångsätt 
Syftet med undersökningen är att utifrån valt källmaterial utreda Lidköpings kommun 

handlande gällande investeringen i Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors samt stadens 

anpassning till den pågående elektrifieringen av Sverige. För att besvara studiens 

frågeställning har artiklar och protokoll publicerade i Nya Lidköpings-Tidningen tolkats. 

Materialet har sedan jämförts med utvalda källor som behandlar bolagets skapelse, i en 

komparativ undersökning. Hypotesen som undersökningen utreder är: (att) Lidköpings stad 

aktivt, informerat och medvetet agerade för att främja stadens elektriska utveckling. Kent 

                                                 
22

 Hedin, John, Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 1906-1931., Tidning för Skaraborgs län, Mariestad, 1931 
23

 Hedin, Tore, Kraftaktiebolaget Gullspång Munkfors 1956. Göteborg: Wezäta 
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Olsson skriver i boken En västsvensk industrihistoria – Tiden fram till 1950 att det var 

ovanligt att städer aktivt satsade kapital för ett direkt ägande i utvalda industrier samt att 

elektriciteten var en förutsättning för en framgångsrik diversifierad industri i Lidköping.
24

 

Dispositionen blir således att i undersökningskapitlet kommer valda artiklar redovisas och 

materialet jämförs sedan med källan, Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 1906-1931 som 

är skriven av John Hedin samt ytterligare tidigare presenterad dokumentation. Avslutningsvis 

följer en resultatanalys samt diskussion med forskningsanknytning. I undersökningen 

förekommer ord som idag anses vara ålderdomliga, detta görs dels för att lyfta hur ny 

elektricitet var vid denna tid. I NLT är det vanligt att samma fenomen beskrivs med olika ord, 

eller på sätt som idag kan anses omständigt och osammanhängande. Vad som i grunden 

åsyftas är ändå idag tämligen klart. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke vid läsning är att då 

benämningen kraftstation används så kan det åsyfta till både vad vi idag kallar vattenkraftverk 

och elkraftverk, följaktligen en mindre maskin som genom olika drivmedel (fossila) genererar 

elektricitet. I de fall detta är oklart hänvisas till geografiska förutsättningar och andra ledtrådar 

som informerar. 

Kvalitativ metod 
Ett bättre förklarande begrepp på metoden är att benämna den som tolkande. I 

undersökningen skall utvalda artiklar och protokoll från NLT analyseras.
25

 I den kvalitativa 

delen av undersökningen görs en totalundersökning av innehållet i NLT. Det vill säga att allt 

innehåll i NLT under den valda perioden har undersökts. Textanalysen har bestått av en 

närläsning av materialet, varefter ett urval av materialet skett. Materialet som redovisas är de 

artiklar och protokoll som på något vis behandlar ämnet elektricitet, Lidköping och 

Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors. Redogörelsen kommer att ske kronologiskt. För att 

förtydliga urvalet av artiklar valdes ett antal nyckelord ut. Exempel på utvalda nyckelord är: 

elektricitet, kraftverk, lux-lampor, Gullspång, Mariestad. Vad gäller stadsfullmäktige och de 

redovisade protokollen så granskades alla publicerade protokoll. Anledningen till att 

nyckelorden är allmänt hållna och inte fokuserade till att enbart söka efter affären Gullspång – 

Munkfors är för att minimera risken att missa relevant information i källmaterialet. Av samma 

anledning studerades källmaterial och litteratur som behandlar bolagets bildande innan 

analysen av NLT gjordes. Detta för att få en uppfattning om vilka nyckelord som skulle 

underlätta genomsökningen av materialet. Ett resultat av de mer allmänt hållna nyckelorden är 
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att en relativt stor mängd protokoll och artiklar identifierades i källmaterialet. Det är av vikt 

att undersöka Lidköpings närområde gällande den elektriska utvecklingen för att finna 

eventuella skillnader mellan städernas förhållningssätt och utveckling. 

Komparativ metod 
Komparation är en vanlig metod inom de flesta vetenskaperna, ett fenomen eller händelse 

undersöks och jämförs utifrån skilda källor. Syftet är att uppnå en ökad förståelse för det 

fenomen eller händelse som studeras.
26

 Jämförelsen är att utifrån beskrivningen om 

Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors så som den förmedlas i utvalda källor jämförs med 

beskrivningen av händelsen så som den förmedlas i NLT. Syftet är att finna korrelationer 

mellan källorna, eventuella diskrepanser samt med hjälp av en sammanslagning av källorna 

utöka och bygga vidare på beskrivningen av bolagetsbildande samt Lidköpings handlande. 

Metoden lämpar sig väl då NLT bidrar med en precis datumsättning på specifika händelser 

som inte redovisas i andra källor samt att de korrelationer eller diskrepanser som identifieras 

kan analyseras. 

Bakgrund 
Elektricitet är idag inget vi reflekterar över. Kanske ägnar vi det en kort tanke en gång i 

månaden eller kvartalsvis när vi betalar vår el-räkning, när vi letar efter en laddare eller när 

strömmen bryts under ett åskoväder. Det är idag svårt att föreställa sig hur samhället 

fungerade innan elektriciteten fanns i varje hem och industri. Följande avsnitt har som syfte 

att beskriva förutsättningarna som rådde vid den tid Lidköpings kommun valde att göra sin 

investering. 

En geografisk förklaring över platser som kommer att nämnas i undersökningen är relevant 

för att bättre förstå samanhanget. Gullspång, orten där kraftverket byggs, ligger vid Vänerns 

östra sida. Nära orter är Hova och Laxå. Norr om Gullspång ligger Kristinehamn och 

Karlskoga. Några mil söder om Gullspång ligger längs Vänerns strand orterna Mariestad, 

Hällekis och Kinnekulle. Söder om Kinnekulle längs Vänerns kant ligger Lidköping, cirka nio 

mil från Gullspångsfallet. Andra geografiska platser som berörs i undersökningen är orter i 

Lidköpings närområde såsom Vara, Skara, Grästorp, och Järpås. Trollhättan, Vargön och 

Göta älv ligger cirka sex mil sydväst om Lidköping. 
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Lidköping 
Stadens placering vid Vänerns strand i direkt förbindelse med älven Lidan som är segelbar 

långt söder ut in i landet från Vänern var fördelaktig. Kanske är det därför Lidköping officiellt 

anges vara den första staden vid Vänern. Det äldsta privilegiebrevet för staden är utfärdat år 

1446 av kung Kristoffer av Bayern.
27

 Lidköping var länge Skaraborgs läns ledande 

handelsplats. Främsta handelsvara var spannmål som skeppades över Vänern till Värmland. I 

utbyte gavs mestadels järn. Med tiden byggdes dock kanaler och hamnar i fler västsvenska 

städer vilket minskade Lidköpings konkurrenskraft. När västra stambanan var byggd 1862 

fördes spannmålet direkt till Göteborg istället för att skeppas från Lidköping. Detta ledde till 

att Lidköping bytte fokus från handelsstad till industristad.
28

 Jämfört med andra städer i 

Skaraborg kännetecknas Lidköpings industriella omvandling av allsidighet, det vill säga att 

Lidköping satsade på en diversifierad industri. Staden var år 1884 Skaraborgs läns största med 

knappt 5 000 invånare, fyra fabriker med 352 anställda och ett tillverkningsvärde på cirka 500 

000 kronor. År 1909 fanns det 41 fabriker med 1 100 anställda och ett tillverkningsvärde på 

cirka sju miljoner kronor.
29

 

Elkraftsamhället förbereds 
Innan elektriciteten användes kvarnar som via vindkraft eller vattenkraft drev vattenpumpar, 

blåsbälgar eller kvarnhjul. Dessa hade en nackdel i att kraften inte kunde överföras längre 

sträckor. Industrier fick således anläggas i förbindelse med en lämplig kraftkälla. 

Industriernas placering styrdes efter tillgången till olika typer av kraftkällor. Kolkraft/ångkraft 

styrde placeringen på så sätt att fabriken antigen placerades i närheten av gruvan eller i 

förbindelse med goda transportmöjligheter. När tekniken tillät mekanisk kraft att omvandlas 

till elektrisk kraft via uppfinningar som dynamon och den elektriska generatorn saknades bara 

ett sätt att tranportera den elektriska strömmen över långa avstånd. Detta löstes genom att 

transformera strömmen till högspänning. Tack vare generatoren kunde nu också ångkraftverk 

alstra elektricitet genom att leda ånga in i en ångturbin som drev generatorn. Elektricitetens 

första stora nytta skapades år 1881 då den amerikanska uppfinnaren Thomas Edison lanserade 

den första praktiskt användbara glödlampan. Under 1880-talet byggde flera svenska städer 

elektricitetsverk (ångkraftverk) för belysningsändamål. Men kanske störst nytta hade 

belysningen för industrin, förutom säkerhetsaspekter som minskad brandrisk och bättre 

belysning, gav det också industrierna möjlighet att producera under tider som tidigare 
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begränsats av tillgången till ljus. Ytterligare en aspekt var att elektriska motorer var 

överlägsen ångmaskinen som drivkraft till industrierna. Skiftet till elektriska motorer gjorde 

lokalerna lättare att flytta eller ändra då inte byggnaden genomkorsades av drivlinor och axlar 

från ångmaskinen.
30

 Generatorn och transformatorn skapade även möjligheten att transportera 

elektricitet över längre avstånd i kraftledningar.
31

 

Huvudpersoner 
I denna studie figurerar ett antal personer och begrepp som behöver presenteras. För att 

använda ett modernt uttryck så ”satt de på flera stolar”, d.v.s. att individerna förutom sina 

yrken som företagsledare, ingenjörer eller läkare även var högt uppsatta i städernas styrning 

eller rikets styrning. Detta är av betydelse då de som offentligt anställda även agerade i syften 

som gynnade deras privata företag. Om syftet bakom deras handlande är att gynna staden, 

företaget eller båda framgår inte alltid tydligt. 

Drätselkammare/stadsfullmäktige: Från ungefär år 1850 började de svenska städernas 

finansiella ledning koncentreras i en organisation som fick benämningen drätselkammare. De 

i städerna framstående affärsmännen ansågs genom sina affärsförbindelser få en inblick i hur 

ekonomin såg ut och sköttes i andra städer samt att de antogs ha ett gott ekonomiskt 

kunnande. Att sitta med i drätselkammaren betyder således att man är en del av 

stadsfullmäktige men man sysslar primärt med stadens finanser.
32

 Stadsfullmäktige motsvarar 

dagens kommunfullmäktige det vill säga stadens beslutsfattare. 

John Hedin: Ledarmot i Lidköpings drätselkammare under perioden 1903 – 1906.
33

 

Produktionschef Lidköpings Mekaniska Verkstad 1897 – 1904, sedermera verkställande 

direktör och ägare mellan åren 1904 – 1912.
34

 

William Olsson: Född i England. En slags tidig riskkapitalist. Olsson köpte upp aktiemajoritet 

i industrier han trodde på, uppvärderade dem och sålde vidare. Ägare till Munkforsfallet och 

Svartåbruk AB.
35
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Carl Klingspor: Baron samt majoritetsägare i cementföretaget Hellekis Cementfabrik, ägare 

till Råbäcks gods samt ledamot i riksdagens första kammare. Klingspor var intresserad av den 

industriella utvecklingen och mycket omtyckt i sin hembyggd (Hällekis, Kinnekulle).
36

 

Gustaf Grevilli: Ägare till Katrinefors pappersbruk (Mariestad) samt ordförande för 

stadsfullmäktige Mariestad.
37

 

P.J.C Lundgren: Lidköpingsläkare, samt medlem i stadsfullmäktige (Lidköping) mellan åren 

1889 – 1909.
38

 

August Hemberg: Direktör samt medlem i stadsfullmäktige mellan åren 1897 – 1930.
39

 Samt 

medlem i Lidköpings drätselkammare mellan åren 1898 – 1907.
40

 Hemberg var under åren 

1899 – 1907 ordförande för drätselkammaren.
41

 

Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors 
Sommaren 1904 befann sig John Hedin på Lidköpings stadshotell och diskuterade 

möjligheten att få elektricitet till staden med en ingenjörskollega anställd på Allmänna 

Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA). Anledningen till mötet var att Hedin var missnöjd 

med den kraft Lidköpings Mekaniska Verkstad (LMV) fick från sin egna nyanlagda elektriska 

kraftstation, energin var dels kostsam samt att den var besvärlig att driva. Hedin ville få 

elektricitet till sin fabrik genom ledningar, elektricitet som alstrades från vattenkraft.
42

 Enligt 

Hedin handlade samtalet om möjligheten och kostnaden av att dra en kraftledning från 

Trollhättan till Lidköping och Lidköpings Mekaniska Verkstad. Kalkylen som gjordes av 

kollegan från ASEA visade sig senare vara alltför lågt beräknad. I boken anges att den låga 

kostnaden kan vara vad som sporrade Hedin i sina ansträngningar att förse sin industri samt 

Lidköping med elektricitet.
43

 

Under 1904 skriver Hedin att han förde förhandlingar angående vattenkraften som kom från 

forsarna vid Trollhättan och Vargön. Förhandlingarna med Vargön kom så långt att ett 

detaljerat förslag gällande 700 till 1 500 hästkrafter skulle överföras till Lidköping till ett pris 

av 60 kronor per hästkraft och år. I kontraktet fanns dock en klausul som gällde startdatum för 
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leverans av el. För att anlägga kraftverk i forsen vid Trollhättan och Vargön behövdes ett 

byggnadstillstånd. Problemet var att staten var intresserade av att anlägga kraftstationen och 

rådande regelverk gav staten företräde framför eventuella privata entreprenörer. Det gjorde att 

ett eventuellt pris eller tidpunkt för leverans var omöjligt att bestämma innan riksdagen fattat 

beslut angående statens byggnation av forsen, ett beslut som kunde dröja. Eftersom inget avtal 

kunde skrivas letade Hedin efter ytterligare möjligheter.
44

 

I början av år 1905 ville Hedin köpa mark vid några mindre vattenfall i ån Flian. Markägarna 

såg sin chans och begärde så höga priser för marken att en affär blev omöjlig. Planen var att 

slå samman kraften från flertalet fall och kraftstationer i Flian och på så sätt skulle tillräcklig 

mäng kraft alstras.
45

 De markägare som begärt det höga priset skall senare ha ångrat sig. 

Hedin beskriver att markägarna i ett brev försökt förmå honom att tänka om: ”Förståndige 

män, tänk på saken!” Förhandlingar skedde även med A-B Skandinaviska Elektricitetsverket 

men även vid dessa förhandlingar skrevs inget avtal.46
 

Nu intresserade sig Hedin istället för fallen i Gullspångsälven. Fallen låg långt från Lidköping 

(cirka nio mil) ett kraftverk där skulle både ta längre tid att bygga samt kosta mer, både vad 

gäller att köpa marken samt anlägga kraftstationen.
47

 Hedin menar att hans ursprungliga plan, 

en investering runt 100 000 kronor förändrats till att röra sig om flera miljoner kronor. En 

sådan kostnad skulle bli för stor för endast Lidköping och Hedin själv och av den anledningen 

behövde fler orter och företag involveras. Hedin skriver att han först tog först kontakt med 

Gustaf Grevilli som var chef över en större industri samt medlem i stadsfullmäktige i 

Mariestad.
48

 Grevilli hade vid tidpunkten redan under en längre tid förhandlat om elektricitet 

med en William Olsson från Stockholm. Förhandlingarna gällde leverans av elektricitet från 

Munkforsfallet. Olsson var så säker på att förhandlingarna skulle lyckas att han redan innan 

kontrakt hade skrivits köpt mark för anläggandet av de kraftledningar som skulle dras från 

Munkfors till Mariestad. När nu även Lidköping via doktor P.J.C Lundgren, baron Carl 

Klingspor, Hellekis cementfabrik samt Hedin själv var intresserade erbjöd Olsson vid ett möte 

den 29 september 1905 elektricitet även till dessa städer och fabriker. Vid mötet slöts ett 

preliminärt avtal om kraftleverans till Mariestad, Hällekis och Lidköping.
49
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Detta avtal fullföljdes aldrig. Anledningen anges vara att Hedin, Grevilli och Klingspor insåg 

att Munkforsfallet inte kunde leverera den mängd som behövdes. Istället återtogs planerna om 

att köpa marken vid Gullspångsfallet. Marken ägdes av aktiebolaget Bofors – Gullspång där 

en Berndt Wijkander var chef. Han övertalades om att lämna vattenfallet till dem i andra hand 

under några månader för en kostnad av 100 000 kronor. En summa som skulle betalas oavsett 

om de senare ville köpa marken eller inte.
50

 

Äganderätten till Gullspångsfallet var oklar, på samma vis som i Trollhättan hade staten 

angivit Gullspångsfallet som ett vattenfall av statsintresse. Ett intresse som kunde betyda att 

staten bestämde, precis som de gjort i fallet vid Trollhättan, att själva anlägga ett kraftverk. 

Om så skedde skulle Hedin och Grevilli förlora inte bara de 100 000 kronorna de betalt för att 

undersöka möjligheten att bygga ett kraftverk utan också rätten och möjligheten att bygga ett 

vattenkraftverk samt förse sina industrier med elektricitet. Summan betalades trots riskerna av 

Grevilli och Hedin. Värdet på summan som betalades för att få möjligheten att undersöka 

huruvida staten skulle ta över eller inte är idag långt över en miljon kronor. De fick vänta på 

svar från staten som efter en tid beslutade att avsäga sig intresset för vattenfallet.
51

 Sedan 

staten avsagt sig intresset för Gullspångsfallet och köpet av marken var avklarat kallade Hedin 

och Grevilli William Olsson till ett möte i Stockholm. De började med att fråga om inte 

Olsson var beredd att sänka priset på det sedan tidigare förhandlade avtalet gällande 

elektricitet från Munkforsfallet men Olsson vägrade att sänka priset. Grevilli sa då till Olsson 

att han och Hedin köpt Gullsångsfallet och Olsson nu kunde köpa kraft av dem. Olsson 

frågade då om de inte kunde gå samman, Gullspångsfallen och Munkforsfallen. Att gå 

samman med Olsson garanterade inte bara en ytterligare kraftkälla utan även tillgång de 

kunder och avtal Olsson redan slutit till sitt företag.
52

 

Ungefär två år hade det tagit för alla utredningar och förhandlingar innan det var dags att 

bilda det slutgiltiga bolaget.
53

 Den 20 maj 1906 hölls den konstituerande bolagstämman i 

Stockholm, närvarande var bolagets alla stiftare och aktieägare. Bolaget representerade 1000 

aktier a’ 1000 kronor. Delägarna var: Katrinefors Aktiebolag (Grevilli) 200 aktier, Hellekis 

Aktiebolag (Klingspor) 100 aktier, Aktiebolaget Lidköpings Mekaniska Verkstad (Hedin) 25 

aktier, Svartå Bruks Aktiebolag (Olsson) 125 aktier. Personligen hade Grevilli, Hedin, 

Klingspor och dr. Lundgren 50 aktier vardera. Till styrelseledamöter utsågs Gustaf Grevilli 
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(ordförande), Carl Klingspor (vice ordförande), Hugo Karlsson, P.J.C Lundgren och som 

verkställande direktör John Hedin. Som suppleanter utsågs, Viktor Bergman (Svartå) Otto 

Hillfors (Hellekis) och Julius Julin (Skara). Revisorer var Claes Sandels (Mariestad) och 

August Hemberg (Lidköping).
54

 Stiftarna hade reserverat 350 aktier utifall om Lidköping och 

Mariestad visade sig vara intresserade. Lidköping övertog tämligen omgående 250 av dessa 

och Mariestad investerade i 20 aktier. I stiftelse urkunden kan man läsa att bolagets ändamål 

var: 

att efter förvärfande af dels Gullspångs vattenfall med tillhörande i Amnehärads socken af 

Skaraborgs län och Södra Råda socken af Värmlands län, dels Munkfors vattenfall med 

tillhörande i Rudskoga och Nysunds socknar af Värmlands och Örebro län, dels ock möjligen 

andra egendomar, anlägga elektriska kraftstationer och från dessa leda och försälja 

elektriskkraft samt drifva annan därmed förenlig verksamhet.
55

 

Styrelsens säte bestämdes till Mariestad där Grevilli bodde, men bolagets postadress var 

Lidköping som var Hedins hemort.
56

 

Undersökning 

Kvalitativ undersökning 
Redovisningen av NLT sker kronologist med start den 15 januari 1904 och avslutas den 9 

november 1906. Vid varje års slut följer en mindre sammanfattning, i sammanfattningen 

återges datum för att underlätta åtkomst av relevanta protokoll eller artiklar. De datum som 

anges i undersökningen är det datum artikeln eller protokollet publicerats i NLT, vid ett fåtal 

tillfällen anges det egentliga datumet i notapparaten eller texten. Detta är egentligen endast 

intressant då det är protokoll för stadsfullmäktige som behandlas. Dessa publiceras inte 

samma dag utan i första nummer som utkommer efter mötet skett.  

Nya Lidköpings-Tidningen 1904 
Under 1904 publicerades flertalet artiklar i NLT som rörde den elektriska utvecklingen i 

Lidköpings närområde. Den 15 januari publicerades en artikel som beskrev hur ett antal icke 

namngivna företagare i Falköping gått samman och köpt ett vattenfall. Vattenfallet 

förmodades producera cirka 200 hästkrafter, dessa skulle användas för belysning i staden och 

till det lokala företaget Ranten. Det angavs vidare att belysningen i staden ansågs vara 

undermålig. Intressant var att stadsfullmäktige i Falköping flertalet gånger tillfrågats om de 
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vill investera men då inget svar givits har de ”fem herrarna” själva gjort slag i saken.
57

 I 

undersökningen framgår det vid flera tillfällen att de drivande krafterna bakom utvecklingen 

är företagare eller att utbyggnad sker först efter påtryckningar av allmänheten. 

I tidningen rapporterades det regelbundet om elektricitet, det framgår att intresset var stort då 

en uppsättning av en elektrisk lampa ansågs ha ett nyhetsvärde. Ett exempel är den 9 februari 

då det rapporterades om att ett företag från Göteborg på försök satt upp en lux-lampa i Vara. 

Lampan skall ha lyst med en styrka av 700 gånger normalljuset. Uppsättningen av lampan 

orsakade en stor uppmärksamhet i Vara. Vidare skrevs i NLT att lampan var explosionsfri, 

luktfri och rökfri och att det var den vackraste, billigaste och enklaste formen av ljus som 

fanns att tillgå. Det fanns förhoppningar om att denna för tiden nya typ av ljus skulle 

konkurera ut fotogenlamporna i Vara.
58

 Typen båglampa var den första elektriska lampan som 

användes i Sverige. Jämförelsen med normalljus är givetvis ålderdomlig, 700 gånger 

normalljuset betyder att lampan lös med styrkan av 350 stearinljus. 

Vid denna tid beslutade stadsfullmäktige i Lidköping den 15 mars att köpa ytterligare en 

retortugn till stadens gasverk.
59

 I retortugnarna tillverkades lysgas genom att destillera stenkol 

i lufttäta ugnar, så kallade retortugnar. Lysgasen fördes sedan i ledningar och användes till 

bland annat till stadsbelysningen, inomhusbelysning och belysning i fabrikerna.
60

 Av detta 

kan utläsas att behovet av lysgas ökade u Lidköping. I protokollet som publicerades den 15 

mars i NLT redovisas att begäran om en ny retortugn beviljades utan vidare diskussion.
61

 Det 

är intressant att Lidköping beslutar att investera för en större gasproduktion då närliggande 

städer börjat pröva alternativa former av belysning. 

Gällande retortugnen återfanns den 18 oktober en artikel i NLT. I den informerades 

Lidköpings innevånare om att den nya retortugnen var färdigbyggd, och att med den nya 

ugnen skulle Lidköpings gasverk fördubbla sin produktion till cirka 1 800 kubikmeter lysgas 

per dygn. I artikeln går att utläsa att stadens lysgasförbrukning på ett år ökad med 149 

kubikmeter per dygn
62

. Det är intressant att Lidköping i slutet av 1904 väljer att fördubbla 

produktionen, dels visar artikeln att det inte fanns några direkta planer på nya energikällor 

men även att efterfrågan på lysgas ökade. Strax efter detta återfinns ytterligare artiklar som 
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berör närområdets elektriska försök då NLT den 22 november publicerade en artikel som 

beskrev uppsättningen av fem lux-lampor i Grästorp. Också dessa skall ha haft en styrka av 

700 gånger normalljuset, de sattes upp längs Storgatan och Torggatan i Grästorp, tillsammans 

med de nya trottoarerna uppgavs att resultatet varit ”förträffligt”
63 

Att jämföra ljusstyrka med 

dess motsvarighet i antalet stearinljus visar på att det var ett relativt nytt fenomen. Antagligen 

gjordes jämförelsen med stearinljus för att människor med liten eller ingen kunskap inom 

området skull ha något att relatera till. Det är svårt att föresälla sig hur denna jämförselse 

skulle lösas rent praktiskt. En intressant iakttagelse är att det förlupit åtta månader sedan det 

senast förekom en artikel i NLT som behandlade elektricitet, då gällde det uppsättandet av 

elektriska lampor i Vara. 

Sammanfattning 1904 

Staden Lidköping gör efter vad som redovisats i NLT inga investeringar i elektricitet eller 

elektriskbelysning. Det som redovisas är de försök som görs i närliggande köpingar och 

städer. I Lidköping görs dock en behövlig investering för att öka produktionen av lysgas. Om 

elektrisk belysning redan användes i Lidköping är inget som framgår i NLT men med tanke på 

den ingående rapporteringen om de försök som gjorts i närområdet verkar det osannlikt att 

elektriskbelysning i staden var utbredd. Vad gäller stadsbelysningen i Lidköping så framgår 

av redovisat material att den drevs med lysgas. Hur belysningen var i stadens industrier 

framgår inte heller i tidningen men då inget annat meddelas får det antas att också de drevs 

med lysgas. Vad gäller hur industrin drev maskinparken ges i NLT heller inga upplysningar 

vilket torde betyda att inga betydande förändringar skett under året. 

Nya Lidköpings-Tidningen 1905 

Det är först i början av 1905 som de första indikationerna på att också Lidköping utforskar 

möjligheterna om att förse staden med elektricitet. Det kan utläsas från en artikel som NLT 

publicerade den 24 februari. I den ges information från det senaste stadsfullmäktige mötet. 

Det skall från ett par anonyma ingenjörer från Göteborg skriftligen inkommit en ansökan om 

att på stadens mark anlägga ett kraftledningsnät. Syftet var att hyra ut elektriskkraft och ljus. 

Vidare redovisades att Hedin förslagit att förslaget från Göteborg skulle utredas av 

drätselkammaren, detta godkändes av stadsfullmäktige.
64 

 Det skall poängteras att Hedin vid 

denna tid var ledamot i drätselkammaren. Att det inte förmedlades vilka personerna eller 

företaget var anmärks på av författaren till artikeln. Men det framgår inte hur stadsfullmäktige 
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ställde sig till det faktum att de inte gavs information om vilka de var. Det går heller inte att 

utröna varför de önskade vara anonyma. 

Efter detta följde en längre period där inget av intresse för undersökningen publicerades i 

NLT. Det dröjde två månader innan NLT redovisade resultatet av drätselkammarens 

överläggningar gällande anbudet från Göteborg. Den 9 maj föreslog drätselkammaren att  

stadsfullmäktige skulle avböja anbudet. I protokollet som redovisades i NLT  framkommer att 

erbjudandet kom från Göteborgs Elektriska AB. I protokollet skrevs vidare att det som 

avböjdes var ett kraftverk, i det ursprungliga erbjudandet var det kraftledningsnät som 

erbjöds, när det avböjs var det en kraftstation.
65 

Ytterligare information som framkom i NLT 

var att dr. Lundgren var besviken över det stora antalet frånvarande ledamöter, han ansåg att 

det inte borde vara svårt att närvara då datumet för mötet var känt.
66

 Intressant är att det tog 

drätselkammaren ungefär två månader att utreda förslaget. Skillnaden mellan kraftledningar 

eller kraftstation är i detta fall väsentlig eftersom en kraftstation placerad i Lidköping skulle 

betyda att den skulle drivas med fossilt bränsle. Kraftledningar indikerar att elektriciteten 

mest troligt skulle genereras genom vattenkraft och i ledningarna föras till Lidköping. Om 

detta var skälet till att anbudet nekades framgår inte. 

Efter att anbudet från Göteborg avböjs följer ytterligare en tid av ytterst lite rapportering kring 

elektricitet i NLT Det dröjer till efter sommaren innan nästa anbud förhandlas i Lidköpings 

stadsfullmäktige. Den 12 september publicerar NLT protokollet från stadsfullmäktige mötet. 

Vid mötet skall drätselkammaren bett stadsfullmäktige att uttala sig om de var för eller mot att 

föra elektrisk ström till staden för användning till belysning och kraft. Hedin skall enligt NLT 

ha sagt att ett antal personer som önskade förbli anonyma erbjudit sig att om staden visade sig 

intresserade lämna ett utförligt förslag. Hedin skall även ha sagt att elektriciteten inte 

nämnvärt skulle konkurera med gasverket. Vidare skrevs att Hemberg (dåvarande ordförande 

för drätselkammaren) skulle svarat Hedin: 

För kort tid sedan afböjdes enhälligt ett dylikt erbjudande från annat håll och nu skulle man 

vara färdig att uttala sig för hvad man då ansåg vara oriktigt och detta till och med innan man 

fått del af det egentliga förslaget. Först då förslaget förelåg kunde man bedöma om det 

värkligen vore till fördel för staden eller ej.
67
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Ytterligare ledamöter skall enligt NLT ha samtyckt med Hemberg varpå dr. Lundgren som var 

ordförande för denna nya utredning som drätselkammaren utfört förklarar att de… 

…visserligen gått litet olagligt tillväga, då beredningen denna gång istället för att invänta 

ärendet från stadsfullmäktige nu på egen hand utredt och inkommet med förslag. Orsaken 

härtill var frågans brådskande natur. Att det funnes personer inom fullmäktige som ej förstod 

betydelsen för vår stad att på rimliga villkor komma i åtnjutande af det elektriska ljusets stora 

förmåner var någonting som talaren ej kunde fatta. Det borde hvarje medlem i fullmäktige 

begripa lika bra som a-b-c-d.
68

 

Som svar på dr. Lundgrens fråga skrevs i NLT att stadsfullmäktige visst förstod betydelsen av 

elektrisk ström och kraft. Det beslutades att inget bindande avtal skall fattas utan ytterligare 

förhandlingar med personerna som lämnat förslaget. Drätselkammaren utsåg en representant 

som skulle skickas för vidare förhandlingar.
69

 Vem denna representant var återgavs inte i 

NLT. Olagligheten bestod i att drätselkammaren mottagit erbjudandet och utredde det utan att 

informera övriga i stadsfullmäktige. Den korrekta beslutgången var att stadsfullmäktige blev 

informerade och ålade drätselkammaren att utreda förslaget. Hemberg som föreföll vara mest 

irriterad över förfarandet var vid tiden ordförande för drätselkammaren, dr. Lundberg däremot 

var endast ledamot i stadsfullmäktige. Det tidigare avböjda anbudet som Hemberg beskriver 

torde vara det tidigare nämnda anbudet från Göteborg. Det framgår att praxis har frångåtts 

gällande utredningen av detta nya anbud. Vidare är det anmärkningsvärt att ordföranden för 

drätselkammaren inte blivit informerad. 

Samma datum som dessa förhandlingar publicerades i NLT återfanns en mindre artikel som 

gällde Mariestads stadsfullmäktiges beslut att sälja en del av sitt järnvägsinnehav till ett 

företag från Göteborg. Försäljningen skulle endast ske om de nya ägarna lovade att anlägga en 

järnvägssträcka mellan Mariestad och Gullspång. Mariestad skulle vid en försäljning få 425 

000 kronor. De lovade att bistå med 100 000 kronor för anläggningen till Gullspång, vidare 

angavs att den nya sträckan senast skulle vara klar under år 1907, om så inte skedde skulle 

försäljingen inte genomföras.
70

 Grevilli var den person som Hedin kontaktade då sökandet 

efter ytterligare intressenter till Gullspång inleddes. Grevilli var som tidigare angetts ägare till 

en större pappersfabrik samt ordförande för Mariestads stadsfullmäktige vilket kan förklara 

Mariestads intresse för en järnväg till just Gullspång. Att denna artikel publicerades i NLT 

behöver inte betyda att de satt på information om ett kommande kraftverk i Gullspång, det 
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rapporterades regelbundet om järnvägsaffärer i tidningen under hela undersökningsperioden. 

Anledningen till att just denna artikel tas upp är på grund av de kopplingar som fanns mellan 

Grevilli, Mariestads stadsfullmäktige, Hedin och Olsson. 

Under 1905 fortsatte NLT publicera artiklar som tog upp elektrisk belysning i Lidköpings 

närområde. Bland annat den 26 september då NLT informerade om en stundande 

kommunalstämma i Grästorp. Det skulle vid stämman beslutas om uppsättandet av en lux-

lampa i gatukorsningen vid Ödgrens hus, samt en vid hörnet av Stor- och Kungsgatan.
71 

Den 

29 september skrevs i NLT att kommunalstämman beslutat att sätta upp båda lamporna.
72

 Ett 

år efter notiserna gällande elektrisk belysning i Vara och Grästorp angavs inte länge 

ljusstyrkan, något som antyder att de vant sig vid nymodigheten eller att de ansett att 

jämförelsen med stearinljus var dålig. Det bör påminnas om att NLT fortfarande inte 

rapporterat om att någon elektrisk belysning i Lidköping. Gällande järnvägssträckan till 

Gullspång rapporterades samma dag att det var beslutat. Mariestad sålde järnvägssträckan för 

425 000 under förutsättning att de nya ägarna anlade järnväg till Gullspång.
73

  

Ungefär en månad efter att det senaste anbudet om elektricitet behandlades i Lidköpings 

stadsfullmäktige återfanns en fortsättning på rapporteringen. Den 3 oktober publicerade NLT 

en annons på uppdrag av Lidköpings stadsfullmäktige. I annonsen ombads eventuella 

spekulanter till elektrisk ström som uppnådde en viss förbrukning (50 lampor) att meddela 

detta till John Hedin. Hedin skulle vid mötet lämna ytterligare information.
74

 Annonsen gällde 

följaktligen primärt industrierna i staden eftersom ingen privatperson vid tiden hade behov av 

50 elektriska lampor i sin privata bostad. Samma datum publicerades även en större artikel på 

samma ämne. Anbudet om att förse Lidköping med elektricitet uppgavs i artikeln komma från 

Svartå Bruks Aktiebolag. Företaget uppgavs äga Munkforsfallet i Letälfen och skulle enligt 

artikeln eventuellt vara villigt att ”montera” ett kraftverk i Munkforsen samt anlägga en 

kraftledning via Mariestad och Kinnekulle till Lidköping. För att företaget skulle kunna 

startas behövdes dock ett totalt elektriskt behov som omfattade mellan 1 500 till 2 000 

hästkrafter. Enligt artikeln hade Mariestad uppgett att de behövde 800 hästkrafter och Hällekis 

AB cirka 150 hästkrafter. Lidköping skulle således behöva överta minst 500 hästkrafter. Det 

fanns möjlighet till så mycket som 1 000 hästkrafter. Enligt uppgift till NLT gällde anbudet 
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från företaget endast en kort tid och av den anledningen var det av största vikt att alla 

intressenter så fort som möjligt redovisade sitt behov till John Hedin.
75

 

Skulle det lyckas att erhålla en god lösning af denna fråga skulle därigenom hela vårt samhälle 

tillskyndas en stor fördel och hafva de bästa förutsättningar för en framgångsrik konkurens 

beträffande industriella utvecklingsmöjligheter något som är af största vikt för vårt samhälles 

vidare framåtgående.
76

 

Citatet som saknar namngiven författare antyds i artikeln vara skrivit av Hedin. Citatet visar 

att författaren förstod nyttan av elektricitet. En begränsad mängd elektricitet hade lovats 

Lidköping, nu utreddes om detta var tillräckligt. Det framkommer också i artikeln att det 

anonyma anbudet alltså kom från Olsson via Svartå Bruk. Företaget ägdes av Olsson som 

Hedin kommit i kontakt med via Grevilli. Det är därför högst sannolikt att då Hedin 

presenterade anbudet från ”de anonyma” så visste han vilka de var, det är också sannolikt att 

han var en av dessa. 

Det är nu fullkomligt klart att Lidköping befann sig i långt gångna förhandlingar med en 

elektrisk leverantör. Då kan det tyckas konstigt att Lidköping väljer att utvidga stadens gasnät, 

vilket kan läsas om i NLT den 10 oktober. NLT informerar om att stadsfullmäktige i 

Lidköping beslutat om ytterligare en investering i stadens gasverk, angränsande mark till 

gasverket köptes upp för 1 500 kronor och gasnätet skulle utvidgas.
77

 Sjukhuset angavs vara 

villigt att betala en fjärdedel av kostnaden för lykta som sattes upp i stadsträdgården. Detta 

godkändes och utöver denna lykta sattes fyra ytterligare lyktor upp i området kring 

stadsträdgården.
78

 Lidköping fortsätter att utöka gasnätet samt den gasdriva gatubelysningen, 

det sker samtidigt som stadens elektriska behov utreds. En möjlig anledning kan vara Hedins 

tidigare uttalande om att elektricitet inte nämnvärt skulle påverka gasverket. 

Det märks att det fanns ett större intresse att publicera artiklar rörande elektricitet under 

hösten 1905. Då flera artiklar återfanns i NLT. Den 20 oktober, en mindre notis gällande att 

Tidaholms elektriska bolag planerade att bygga en kraftstation i Ulricehamn.
79

 Den 31 

oktober under rubriken ”Mera Ljus” ombads stadsfullmäktige i Lidköping att snarast förbättra 

belysningen vid stadens järnvägsövergångar.
80

 Den 10 november under samma rubrik ”Mera 
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Ljus” återupprepades frågan, det skrevs då att det var förenat med livsfara att korsa stadens 

järnvägar och att det bara var en tidsfråga innan en olycka skedde.
81

 Detta är några exempel 

av vad som publicerades i NLT under en månad hösten 1905. Det framgår att stadens 

innevånare var missnöjda med den belysning som fanns. Det kan ha varit invånarnas sätt att 

utöva påtryckningar angående elektrisk belysning eller så var det som det anges i artikeln 

livsfarligt att korsa järnvägsspåren. Hur det än var så redovisas den 14 november att 

stadsfullmäktige i Lidköping beslutat om ytterligare en investering till gasverket, denna gång 

var det en retortladdapparat.
82

 Gällande de återkommande klagomålen på belysningen vid 

järnvägsövergångarna beslutades att två lyktor skulle sättas upp, samt att en trottoar skulle 

anläggas. Men endast om de som var intresserade betalade halva beloppet, vilket skulle bli 

180 kronor.
83

 Lidköpings stadsfullmäktige gick invånarna till mötes och satte upp ytterligare 

lampor. Vidare fortsatte staden att investera i stadens gasverk. Retortladdningsapparaten är 

vad namnet antyder, en automatisk laddare till en retortugn, vilket betyder att stadens såg ett 

framtida behov av att producera mer lysgas. 

Under denna höst den 17 november återfanns i NLT en mindre notis som handlade om att 

Lidköping och Skara städer tillsammans med ett Hellekis-bolag och flera andra förhandlade 

om en elektrisk kraftöverföring från Vargöns aktiebolag och deras betydande vattenkraft i 

Göta älv.
84

 En eventuell kraftstationsanläggning vid Göta älv var beroende av riksdagens 

beslut om det skulle drivas i statlig regi eller inte. Det visade sig att riksdagen beslutade att 

det skall vara statligt, företaget som startades för ändamålet blir sedan det välkända Vattenfall. 

Hällekis-bolaget anges inte men borde ha varit Klingsspors cementfabrik eftersom inga andra 

större industrier fanns i Hällekis vid denna tid. Det reflekteras inte i artikeln kring de 

pågående förhandlingarna med Svartå bruk, och hur ett eventuellt avtal med Vargön skulle 

påverka dessa. 

Ytterligare exempel kring intresset för elektricitet kan utläsas från den i NLT återgivna 

intervjun med Nikola Tesla som publicerades den 21 november. Tesla skall till en svensk 

ingenjör ha sagt att han gillade svenskarna eftersom de var hederliga. Tesla skall även ha sagt 

att Sverige hade en storartad framtid med tanke på våra många vattenfall. Samt att han skulle 

ha prövat apparater med vilka det var möjligt att… 
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…sända vattenfallens kraft till hvilken plats som hälst på jorden utan ledningar och nämnvärda 

förluster
85

 

Tyvärr verkar inte detta ha stämt då det är något vi ännu inte uppnått, men Tesla fick rätt 

gällande nyttan Sverige fick av sina många vattenfall. NLT fortsatte att rapportera kring 

närområdets utveckling den 1 december. I en artikel som redogjorde för ett möte i Herrljunga. 

Ett företag skall för en kostnad av 28 000 kronor erbjudit sig anlägga en kraftstation. Vid 

mötet tillsattes en kommitté för att upprätta förslag för en bolagsordning och 

aktieförsäljning.
86

 Här ges ett exempel på vad en mindre elektrisk anläggning kostade i slutet 

av 1905. Med tanke på den låga kostnaden var det ett fossilt kraftverk som åsyftas. 

Sammanfattning 1905 

Under 1905 accelererade utvecklingen. Redan den 21 februari inkom en förfrågan om att på 

stadens mark anlägga elektriska ledningar. Frågan utreddes efter inrådan av Hedin av 

drätselkammaren. Efter ungefär två månader den 5 maj rekommenderade drätselkammaren att 

stadsfullmäktige skulle tacka nej till erbjudandet som visade sig komma från ett företag 

beläget i Göteborg. I maj var det istället för kraftledningar ett ”elektriskt verk” som föreslogs. 

Fyra månader efter avslaget den 12 september inkom ett nytt förslag av personer som önskade 

vara okända. Det visade sig att förslaget först lämnats till drätselkammaren vilka ställts sig 

positiva till förslaget, stadsfullmäktige upprördes över förfarandet och begärde att få 

förhandla med personerna som låg bakom förslaget. Mindre än en månad efter detta förslag 

den 3 oktober återfanns i NLT både annonser och artiklar som uppmanade intressenter att till 

Hedin anmäla sin förväntade elektriska förbrukning. Då skrevs att företaget var Svartå bruks 

Aktiebolag, elektriciteten skulle genereras från Munkforsfallet. I artikeln skrevs att anbudet 

endast gällde en kort tid och av den anledningen önskades stadens förväntade förbrukning 

anmälas snarast. Ungefär två veckor efter denna förfrågan återfanns i NLT den 17 november 

en artikel som gällde en förhandling om elektricitet med ett företag på Vargön, elektriciteten 

skulle produceras i Göta älv, antagligen var det Trollhättan som åsyftades. Samtidigt som 

detta skedde redovisades ytterligare satsningar på elektrisk belysning i Lidköpings närområde. 

En intressant iakttagelse var Mariestads försäljning av järnvägen som endast skulle ske under 

förutsättning att räls drogs via Mariestad till Gullspång. Samtidigt som förhandlingar pågick 

angående elektricitet till Lidköping fortsatte stadsfullmäktige att utvidga stadens gasnät och 
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den gasdriva stadsbelysningen. Stadsbelysningen i Lidköping utökades efter påtryckningar 

om att den var undermålig. 

Nya Lidköpings-Tidningen 1906 

I början av 1906 fortsatte NLT rapportera om den elektriska utvecklingen som skedde i 

Lidköpings närområde, bland annat den 9 januari då det skrevs om en kvarn i Vara som bytt 

ut vindkraft mot elektriskkraft.
87

 En månad senare den 9 februari rapporteras om ytterligare 

elektriska satsningar i Vara. Det skrevs om ett ”elektricitetsverk” som byggts. Enligt artikeln 

så anslöt sig nya abonnenter kontinuerligt vilket skall ha lett till att en ny och kraftigare 

dynamo behövts installeras i kraftverket. Samhället skall ha varit mycket nöjda med den nya 

belysningen.
88

 Det har vid tiden för denna artikel förlupit två år sedan NLT rapporterade om 

den första elektriska lampuppsättningen i Vara. Även i Borås beslutades det om att investera 

420 000 kronor för ett ”elektricitetsverk”. Detta verk placerades enligt artikeln i ett vattenfall 

vilket torde betyda att det var ett vattenkraftverk.
89

 Summan är intressant då det kan jämföras 

med kostnader för tidigare redovisade fossila kraftverk och kommande kostnader för 

kraftverket i Gullspång. Det finns också en förändring gällande NLT:s rapportering, tidigare 

rapporterades om lampor nu återkommer det mer frekvent rapportering om vattenkraftverk 

och elektriska kraftstationer. 

Gällande det tidigare efterfrågade elektriska behovet som annonserades efter i NLT har inget 

ytterligare rapporterats, inte heller har någon information gällande något slutgiltigt avtal med 

Svartå bruk förkommit Istället fanns det den 25 maj 1906 i NLT en längre artikel som beskrev 

bildandet av Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors. Den konstituerande bolagstämman 

skall ha inträffat i Stockholm den 21 maj. Enligt artikeln var syftet med bolaget att efter köpet 

av Gullspångs och Munkfors vattenfall bygga kraftledningar dels norrut till Örebro, 

Kristinehamn med mera. Samt söderut till Mariestad, Hällekis, Katrinefors Lidköping och 

Skara. Aktiekapitalet för företaget bestämdes till som lägst 800 000 kronor och som mest 2.4 

miljoner kronor, det angavs att kapitalet vid bolagstämman var 1 miljon kronor. Styrelsen 

utgjordes av… 
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Bruksägaren G. Grevilli, Mariestad. Ordf.: baron Carl Klingspor, Råbäck, v. ordf.: disponenten 

John Hedin, Lidköping, värkst, direktör: lasarettsläkaren d:r P.J.C. Lundgren, Lidköping: 

disponenten Hugo Carlsson, Örebro och Grosshandl, William Olsson, Stockholm.
90

 

En av bolagets revisorer angavs vara Hemberg, hemmahörande i Lidköping, arbetet i 

Gullspång förväntades vara klart under 1907.
91

 Ett lyckligt sammanträffande var att järnvägen 

till Gullspång som Mariestad begärt skulle vara färdig under 1907. Vidare var det intressant 

att flertalet av personerna i bolagets styrelse och en av revisorerna även var medlemmar i 

Lidköpings stadsfullmäktige. I styrelsen återfinns också för undersökningen intressanta 

Grevilli, Klingspor och William Olsson. 

NLT redovisade vad som förhandlats under stadsfullmäktige möten i det närmast utgivna 

numret, av den anledningen går det i olika källor att läsa att Lidköping beslutade att investera 

i bolaget den 8 juni. Det stämmer alltså inte eftersom mötet hölls den 7 juni men redovisades i 

NLT dagen efter mötet den 8 juni. Efter inbjudan av Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors 

och drätselkammarens beredning beslutade stadsfullmäktige att köpa 250 aktier i bolaget. 

Kostnaden angavs vara 1 000 kronor per aktie. Vidare redovisades att stadsfullmäktige utsett 

Hemberg att närvara då kontraktet skrevs för att bevaka stadens intresse. Betalningen av 

aktierna beslutade stadsfullmäktige att drätselkammaren skulle sköta. Detta skulle ske genom 

ett lån, lånet i sin tur skulle betalas med hälften under år 1906 och resterande hälft under 

1907.
92

 Närmare information kring lånet och dess betalning angavs inte. Hemberg som var 

drätselkammarens ordförande utsågs att ”bevaka” stadens intressen vid kontraktskrivningen. 

Ett logiskt beslut eftersom Hemberg ändå behövde närvara i sin roll som bolagets revisor. 

Detta samband redogörs dock inte för i artikeln. 

Efter Lidköpings beslut att investera i bolaget återkommer NLT under resten av 

undersökningsperioden med flertalet artiklar som redogjorde för hur arbetet förlöpte. Bland 

annat återfanns den 29 juni återfanns en artikel som beskrev att Kraftaktiebolaget Gullspång – 

Munkfors registrerats i aktiebolagsregistret. Detta skulle ha skett den 20 maj, bolagets kapital 

angavs vara 1 miljon kronor. Enligt artikeln skulle bolaget ha tecknats av Hedin och 

Grevilli.
93

 Att anmärka på är att i denna notis angavs ett annat datum för bolagets grundande 

än vad som gjordes i NLT den 25 maj. Då skrevs att bolaget grundades den 21 maj. 

Antagligen så är det enbart ett publiceringsfel eller så var det inte så noga med datumen. 
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Under den tid som NLT undersökts förekom sporadiskt i tidningen avsnittet ”fria ord”, oftast 

diskuterades i dessa insändare politiska frågor, bland annat unionsbrytningen med Norge. Den 

14 augusti publicerade dock NLT en text av en insändare som önskade diskutera 

företagsklimatet i staden. Skribenten tyckte inte att tillräckligt gjordes för att locka nya 

industrier till staden, mer borde göras eftersom flera industrier enligt skribenten betyder fler 

människor i staden och således lägre skatter. Två exempel på misslyckade etableringar lyftes, 

ansvaret för misslyckandet faller enligt skribenten på stadsfullmäktige. Författaren menade att 

istället för att strypa industrin i staden borde den gynnas.
94

 Det framgår inte vilka industrier 

skribenten avser. Det dröjde tre dagar innan NLT publicerade ett svar. Angående de förlorade 

fabrikerna skrevs att vad gällde en av dem så erbjöd stadsfullmäktige snabbt tre olika platser 

där fabriken kunde etablerats. Aktuell mark skulle ha sålts för mellan 10 och 50 öre per 

kvadratmeter beroende på läge. Vidare påpekades att: ”billigare än så kan man näppeligen gå 

om upplåtelsen skall kunna kallas försäljning”. Det skrevs vidare att stadsfullmäktige aldrig 

fick något svar på erbjudandet, och om det var så att fabriken inte flyttade till Lidköping så 

skulle det inte ha varit stadens fel utan någon annans. Vad gällde den andra förlorade fabriken 

kunde inget svar ges eftersom den fabriken aldrig ställde några frågor till stadsfullmäktige. 

Vidare påpekade skribenten att staden regelbundet annonserade i landets största tidningar där 

de erbjöd närliggande fabrikstomter till de bästa villkor samt tillgång till elektriskkraft från 

1908.
95

 Om stadsfullmäktige annonserade ut fabrikstomter i Lidköping i landets större 

tidningar framgår inte i undersökningen av NLT. Dock gick att ur stadsfullmäktige protokollet 

som publicerades den 9 oktober 1906 läsa att Hemberg frågat övriga i stadsfullmäktige om 

drätselkammaren skulle ges i uppdrag att efter eget tycke annonsera i Sveriges tidningar. 

Enligt Hemberg skulle annonsen informera om att Lidköping sålde fabrikstomter till ett pris 

av tio öre per kvadratmeter. Hembergs förslag godkändes av stadsfullmäktige.
96

 Antagligen 

vill staden då en elektrisk försörjning var säkrad uppmärksamma detta för industrier ute i 

landet. Som tidigare nämnts finns det inget i undersökningen som kan belägga att så skett 

sedan tidigare vilket öppnar för möjligheten att stadsfullmäktige hörsammat vad som tidigare 

efterfrågats i ”fria ord”. 

I början september publicerade NLT ytterligare en artikel som informerar om arbetet vid 

Gullspång. Under rubriken, ”Gullspångsfallen – kraftstation för hjärtat af Sverige särskildt 

Västergötland, Jättelik anläggning på 12,000 hkr för kraft och belysning”. Denna artikel 
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beskrev hur långt arbetet kommit vid forsen. Bland annat skall ett dussintals barracker 

uppförts för att hysa de hudratals arbetarna. Det planerades först för ett mindre kraftverk som 

skulle driva maskiner och belysning under det pågående arbetet. En betongfabrik skall ha 

byggts. Artikeln informerade om att forsen enligt beräkningarna skulle generera 12 000 

hästkrafter ur tre turbiner på 4 000 hästkrafter vardera. Bolaget förväntades vara redo att 

leverera elektricitet vid slutet av 1907. Det skrevs att eftersom spänningen beräknades uppgå 

till 40 000 volt så skulle den klara av att föras långa avstånd i ledningar. I lokalt belägna 

tranformeringsstationer skulle elektriciteten omvandlas till lägre spänning. I artikeln skrevs 

även att ledningarna skulle dras till Mariestad, Kinnekulle, Lidköping samt fler orter i 

Västergötland. Det pågick förhandlingar med Skara och Skövde, det beskrivna ledningsnätet 

skulle således vara det största i Sverige med upp till tio mil ledningar. Artikeln avslutades 

med att berömma de goda kommunikationsförbindelserna Gullspång hade.
97

 Det tidigare 

anbudet från enbart Munkforsfallen som gavs till Lidköping av Svartå Bruks Aktiebolag 

kunde som mest producera mellan 1 500 och 2 000 hästkrafter. I artikeln angavs att 

produktionen från Gullspång och Munkfors förväntas vara 12 000 hästkrafter, en väsentlig 

skillnad i produktion. Annonseringen som undersökte Lidköpings förväntade förbrukning i 

oktober 1905 visade antagligen en större än förväntad efterfrågan på elektricitet i Lidköping. 

Likt hösten 1905 rapporterade NLT flitigt gällande den elektriska utvecklingen i Lidköpings 

närområde. Bland annat den 12 oktober då det skrevs att ett nytt elektricitetsverk snart vara 

installerat i Vara. Staden skulle enligt NLT snart ”åter stråla i elektrisk belysning”.
98

 Ordet 

åter antyder att det var ett avbrott, vad eller varför anges inte. I Järpås rapporterade NLT den 

26 oktober att ett nytt kvarn- och sågverk uppförts. Verket skulle enligt uppgift till NLT drivas 

med elektricitet. Ett bolag skall enligt artikeln ha bildats med syftet att uppföra ett kraftverk 

vid Närefors vattenfall i Lidan.
99

 Järpås ligger ungefär 15 kilometer söder om Lidköping, 

ingen diskussion förs om att kraftledningar skall anläggas till Järpås i samband med att 

Lidköping förses med elektricitet. I en notis stod även att läsa att elektriskbelysning skulle 

sättas upp vid Uddevalla, Vänersborgs och Herrljungas järnvägsstationer.
100

 Det framträder 

via NLT att det runt om Lidköping anläggs flera kraftstationer och elektrisk belysning blir allt 

mer vanligt. 
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I NLT annonseras om föreläsningar i Lidköping där intresserade kan lära sig mer om 

elektricitet, det skrevs att föreläsaren kommer att förevisa elektriciteten med hjälp av 

medhavda apparater.
101

 NLT fortsatte under oktober att rapportera utvecklingen vid 

Gullspång, den 19 oktober återfanns en artikel som beskriver inköpet av ”jätteturbiner” till 

bolaget. Det skrevs att beslutet att köpa turbinerna från ett företag från Karlstad föregicks av 

hård konkurrens med flera inrikes- och utrikesfirmor. Turbinerna som beställts skall vara på 4 

000 hästkrafter vardera och var således de största turbiner som dittills levererats i Sverige.
102

 

Från detta kan utläsas att Gullspångsforsen kommer att utnyttjas till fullo och att bolaget 

följaktligen var förvissade om att behovet av dessa turbiner fanns eller skulle finnas. I oktober 

publicerade NLT även den sista återfunna artikeln angående Mariestads försäljning av 

järnvägen och den planerade järnvägsträckan till Gullspång. I artikeln meddelades att kungen 

beviljat bygget vilket betyder att arbetet nu kunde starta.
103

 Ursprungligen kunde inget 

ovanligt utläsas angående NLT:s rapportering av Mariestads försäljning av järnvägen. Men 

antalet artiklar i ämnet och med den noggrannhet som NLT rapporterat frångick normen för 

hur frågan behandlades. Det kan bero på Lidköpings beslut att investera i Gullspångsbolaget 

vilket givetvis ökade betydelsen för järnvägssträckan, dock är det inget som behandlas i 

artiklarna. 

I november 1906 återfanns i NLT de sista artiklarna som var av intresse för undersökningen. 

Bevakningen av arbetet vid Gullspångsforsen fortsatte. Den 2 november skrev NLT att det 

arbetade 300 personer med bygget, men att antalet förväntades öka. Kraftstationen som till en 

början monterades för ”120,000
104

” hästkrafter skulle bli det största i södra och mellersta 

Sverige om man bortser från Trollhättan. Den totala kostnaden för anläggningen och 

anslutningar beräknades till cirka fem miljoner. NLT skrev vidare att den största vinsten 

nationalekonomiskt sett uppstod genom en betydande besparing av utländsk stenkol som 

skapades genom att införa elektrisk kraft. Då bolaget hade bägge vattenfallen fullt nyttjade 

beräknades de intjänade utgifterna för stenkol uppgå till 1.5 miljoner kronor per år.
105

 

Stenkolen importerades primärt från England och användes för att driva dels ångkraftverken, 

de fossila kraftverken samt för att framställa lysgas. Priset på kol ökade ständigt eftersom 

produktionen inte klarade av att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan. Intressant var 
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att de anger att kraftverket skulle bli det största i södra och mellersta Sverige om man bortsåg 

från Trollhättan. Det antyder dels att det är det näst största kraftverket och att statens arbete i 

Göta älv påbörjats då artikeln skrevs. 

Angående statens projekt i Göta älv och det företag som senare skulle utmynna i det idag 

välkända statliga bolaget Vattenfall så publicerade NLT i samma nummer en artikel som 

beskrev att Göteborg planerade att investera sex miljoner kronor i en elektrisk centralstation. 

Göteborg skulle enligt artikeln förhandla med staten om att från Göta älv föra elektricitet till 

staden.
106

 Storleken på investeringen, sex miljoner för enbart kraftstationen som skulle ta 

emot och distribuera elektriciteten till Göteborg stad var större än hela anläggningen och 

kraftnätet från Gullspång (fem miljoner). Notisen illustrerar tydligt storleksskillnaden mellan 

Göteborg och dess industrier med de mindre orterna i Skaraborgs län. 

Undersökningen avslutas med en annonsering som publicerades i NLT den 9 november 1906. 

Annonsen kan klargöra frågan kring vart Kraftaktiebolagets Gullspång – Munkfors 

kontorslokal låg vid denna tid. I dokument som redogjorts för anges bolagets huvudort vara 

Mariestad, medan Hedin själv skrev att kontoret låg i Lidköping på vinden över hans fabrik. I 

annonsen som publicerades i NLT efterfrågades personal för städning av en kontorslokal, 

intresserade skulle vända sig till Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors i Lidköping.
107

 

Sammanfattning 1906 

I NLT skrevs den 25 maj att företaget Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors bildades i 

Stockholm den 21 maj. I artikeln redovisades styrelsen där två personer har poster i 

Lidköpings stadsförvaltning. Ungefär två veckor senare den 8 juni (egentligen 7 juni) 

beslutade Lidköpings stadsfullmäktige att investera 250 000 kronor i företaget.
108

 I slutet av 

samma månad återfanns i NLT en artikel som angav att bolaget registrerades den 20 maj, i 

artikeln återgavs styrelsen, syftet samt information om hur aktiekapitalet skulle betalas. I 

början av september publicerades en artikel som beskrev hur arbetet med anläggningen 

fortskred och när den förväntas vara klar. Den 19 oktober återfanns ytterligare en notis 

angående bygget där leverantör av turbiner angavs, 2 november en artikel som beskrev 

arbetets fortlöpande och de ekonomiska vinster elektriciteten skulle leda till. Ungefär en 

vecka senare den 9 november återfanns en annons där städpersonal efterfrågades till 
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företagets kontor i Lidköping. I övrigt framgick det i NLT att användandet av elektricitet 

ständigt ökade under året, fler och fler samhällen runt om Lidköping införskaffade egen 

elektricitet, via mindre forsar eller via lokala generatorer. Rapporteringen angående järnvägen 

mellan Mariestad och Gullspång fortsatte men verkade i slutet av året vara löst. Även under 

detta år saknas i NLT artiklar som rör befintlig eller användandet av elektricitet i Lidköping. 

Komparativ undersökning 

Den jämförande delen av undersökningen bygger främst på John Hedins beskrivning av 

händelserna som ledde till bolagsbildningen och Lidköpings investering, samt den 

information som kunnat utläsas från studien av NLT.  

Händelsen som jämförs är bildandet av Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors och 

Lidköpings inblandning. Material som framkommit men inte gäller ovanstående händelse 

kommer inte utgöra grund för jämförelsen. I de fall förhandlingar eller avtal gällande leverans 

av elektricitet till Lidköping redovisas är syftet att klargöra frånvaron eller närvaron av 

eventuella korrelationer mellan NLT och hur händelserna redogörs för av John Hedin. Primärt 

kommer John Hedins bok från 1931 användas eftersom den är mest utförlig gällande bolagets 

tidiga historia. Jämförelsen kommer likt redovisningen av källmaterialet ske kronologiskt 

likheter och skillnader är syftet för denna undersökning. 

1904 

Första försöket, förhandlingar med Vargön 

Hedin skriver att det var 1904 som han först påbörjade sina efterforskningar kring att förse sin 

industri med elektricitet. Under 1904 skedde förhandlingar mellan Hedin och 

Trollhättan/Vargön. Förhandlingarna gällde att via Göta älv generera energi som genom 

kraftledningar skulle föras till Lidköping. Dessa förhandlingar avbröts på grund av 

tidsaspekter samt oklara ägande förhållanden. Vidare framkommer under år 1904 ingen 

ytterligare information angående Hedins ansträngningar.
109

 I NLT förmedlas under 1904 inget 

angående Hedins förhandlingar med Trollhättan Vargön, inte heller i de stadsfullmäktige 

protokoll som publiceras i tidningen nämns några förhandlingar. Ett år efter, den 17 november 

1905 publicerades i NLT en notis angående förhandlingar med Vargöns Aktiebolag med syftet 
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att från Göta älv generera kraft till städerna Lidköping, Skara samt ytterligare intressenter.
110

 

Inget samband framstår mellan dessa förhandlingar och de som fördes ett år tidigare av Hedin. 

Året 1905 

Kraftledning eller kraftverk? 

Hedin skriver att det var i början av 1905 beskriver som han gjorde försök att köpa mark med 

syfte att anlägga mindre vattenkraftverk i ån Flian. Försöket misslyckas eftersom markägarna 

begärde ett för högt pris för den tänkta marken.
111

 Gällande Hedins försök att köpa mark längs 

Flian för att utvinna elektricitet redovisades inget i NLT. 

I stadsfullmäktige protokollet som publicerades i NLT den 24 februari skrevs att ett företag 

från Göteborg anhöll om rätten att på stadens mark anlägga ett ledningsnät. Hedin föreslog att 

frågan skulle utredas av drätselkammaren vilket godkändes av stadsfullmäktige.
112

Ungefär två 

månader efter anbudet från Göteborg, den 9 maj beslutade stadsfullmäktige att avböja 

anbudet. Förslaget visade sig komma från Göteborgs Elektriska AB. Från protokollet gick det 

också att utläsa att förslaget gällde anläggandet av ett elektricitetsverk i staden mot som 

tidigare angivits ledningar från Göta älv till Lidköping.
113

 

Angående företagets bildande redovisas inga förhandlingar med Göteborgs Elektriska AB. 

Hedin redogör för förhandlingar med Skandinaviska Elektricitetsverket AB vilket inte ledde 

till något. Dessa förhandlingar skall ha skett efter de misslyckade mark köpen vid ån Flian.
114

 

Inget datum är angivet då Hedin först började intressera sig för Gullspångsfallet men genom 

en jämförelse av företagets dokumentation och publiceringar i NLT framgår att Hedins 

intresse för Gullspångsfallen startade mellan slutet av februari och början av september 1905. 

Ett anonymt förslag 

Hedin skriver i sin bok att efter de misslyckade försöken att köpa mark vid Flian och de 

misslyckade förhandlingarna med Skandinaviska Elektricitetsverk A-B så förflöt ”åtskillig 

tid” innan Hedin intresserade sig för Gullspång. Hedin insåg att ytterligare investerare 

behövdes eftersom kostnaderna för en anläggning vid Gullspång skulle kosta mer än vad 

Lidköping och Hedin själva kunde klara av. Hedin kontaktade av den anledningen Grevilli, 

denne hade redan startat förhandingar med William Olsson angående elektricitet genererad 
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från Munkforsfallen, dessa förhandlingar ansluter sig Hedin till som sedermera redovisas i 

NLT den 12 september.
115

 

Den 12 september 1905 redovisade NLT stadsfullmäktiges protokoll. Där stod att ett nytt 

erbjudande hade inkommit till Lidköping. Hedin meddelade att ett antal personer som för 

stunden önskar vara anonyma vill veta om Lidköping var intresserade av att få elektricitet till 

staden. Om stadsfullmäktige visade sig vara intresserade skulle ett utförligt förslag lämnas. 

Beslutet blir att inte fatta något bindande avtal utan att från drätselkammaren skicka en 

representant för vidare förhandlingar.
116

 

Förhandlingarna som stadsfullmäktige i Lidköping skickade sin representant till skedde enligt 

Hedins bok den 29 september 1905. Och som Lidköpings representant skickades Hedin. Vid 

mötet fattades ett preliminärt avtal, gällande att Munkforsfallet skulle leverera 1 500 till 2 000 

hästkrafter fördelat mellan Mariestad, Lidköping och Hällekis för kostnaden 75 kronor per 

hästkraft och år.
117

 

Skepsis mot Munkforsfallet 

Hedin skrev i sin bok att abonnenterna var oroliga över att Munkforsfallet inte skulle klara av 

att generera tillräckligt mycket elektricitet för de tänkta städerna och deras industrier.
118

I NLT 

den 3 oktober återfinns en annons där individer som var intresserade av att bruka elektricitet, 

samt uppnådde en viss förbrukning skulle anmäla den förväntade konsumtionen till John 

Hedin.
119

 Samma dag redovisades i NLT att anbudet som utreddes kom från företaget Svartå 

Bruks Aktiebolag och kraften skall genereras från en anläggning i Munkforsälven. Ledningar 

skulle dras via Mariestad, Kinnekulle till Lidköping. Det angavs att erbjudandet endast gällde 

en kort tid och därför var det viktigt att Lidköping som de övriga städerna redan gjort inkom 

med en förväntad förbrukning. Artikeln avslutades med en beskrivning av fördelarna som 

elektricitet skulle betyda för Lidköping och dess industrier.
120

 

I NLT publicerades den 17 november en notis som angav att Lidköping tillsammans med 

Skara och Hällekis förhandlade med ett bolag från Vargön angående en kraftledning till 

städerna elektriciteten skulle i detta fall genereras från Göta älv, Trollhättan.
121
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Som tidigare nämns finns det inget i dokumentationen om Kraftaktiebolaget Gullspång - 

Munkfors vid denna tidpunkt som korrelerar med något eventuellt avtal med Vargön. Hedin 

skriver att det preliminära avtalet gällande Munkforsprojektet inte följföljdes utan istället 

fortsatte planerna för anläggningen i Gullspångforsen.
122

 Uppenbarligen så visade Hedins 

efterforskningar angående Lidköpings elektriska förbrukning att Munkforsfallet ensamt inte 

skulle vara tillräckligt för att förse de tilltänkta städerna med elektricitet. 

Året 1906 

Bolaget bildas 

I Hedins bok anges datumet för bolagets bildande vara den 20 maj 1906. Under två år skall 

arbetet med utredningar och förhandlingar ha pågått innan de var redo att starta bolaget. Det 

anges att närvarande vid bolagstiftningen var Grevilli, Klingspor, Lundgren, Hedin, Olsson 

samt representanter för de företag som var inblandade. Aktiekapitalet bestämdes och ett värde 

av 350 000 kronor reserverades för städerna Lidköping, Mariestad samt eventuellt andra 

intresserade. Som revisor valdes August Hemberg från Lidköping och Claes Sandels från 

Mariestad.
123

 Personligen köpte Hedin, Grevilli, Klingspor och Lundgren 50 aktier vardera.
124

 

Den 25 maj publicerades en artikel i NLT som skildrade bildandet av Kraftaktiebolaget 

Gullspång – Munkfors, datumet som anges för bildandet är den 21 maj. I artikeln redovisas 

styrelsen samt syftet med bolaget. I styrelsen sitter bland andra Hedin och dr. Lundberg och 

som en av två revisorer anges Hemberg. I artikeln förmedlas ingen information om att bolaget 

reserverat aktier för Lidköping och Mariestad.
125

 

Lidköping investerar 

Hedin skriver att av den reserverade aktieposten på 350 000 kronor så övertog ”rätt snart” 

Lidköping 250 000 och Mariestad 20 000. Resterande belopp på 80 000 kronor (80 aktier) 

fördelades enligt Hedin mellan städerna och enskilda personer, vilka och hur de fördelades 

anges inte.
126

 

Den 8 juni publicerades i NLT protokollet för stadsfullmäktige angående mötet som hölls den 

7 juni. I protokollet angavs att drätselkammaren rekommenderade stadsfullmäktige att 

godkänna förslaget som inkommit från Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors. 
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Stadsfullmäktige beslutade att anta bolagets erbjudande, och tecknade 250 aktier för 250 000 

kronor. För att bevaka stadens intresse beslutades att Hemberg och Rydin skulle närvara vid 

kontraktsskrivningen. Drätselkammaren skulle sköta betalningen, summan införskaffades via 

ett lån som skulle betalas med hälften år 1906 och resterande hälft 1907.
127

Den 29 juni 

publicerades i NLT en artikel där aktiebolagsregistret redovisade bildandet av 

Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors. Som datum anges den 20 maj. I artikeln stod det 

vidare att styrelsens säte var placerat i Mariestad.
128

Hedin skriver i sin bok att bolagets 

huvudkontor var beläget i ett vindsrum ovanför Lidköpings Mekaniska Verkstad.
129

I NLT den 

9 november publicerades en annons där städpersonal söktes till en kontorslokal, intresserade 

skulle vända sig till Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors.
130

 

Sammanfattning  
Under 1904 fanns lite information att tillgå både vad gäller dokumentationen av bolagets 

bildande och i NLT. Det finns dock en korrelation mellan Hedins försök under år 1904 och 

vad som publicerades i NLT i den 17 november 1905. Ingen ytterligare information angående 

den förhandlingen ges, rent tidmässigt stämmer den inte med vad som anges i Hedins bok. 

Tidigare under 1905 publicerade NLT artiklar som behandlade tidiga förhandlingar med vad 

som skulle bli bolaget Gullspång – Munkfors. 

Det återfinns inga korrelationer mellan Hedins försök att köpa mark längs Flian eller 

förhandlingarna med Skandinaviska Elektriska A-B. Inte heller finns det något i Hedins bok 

som behandlar det i NLT publicerade förslaget från Göteborgs Elektriska AB. Det förslag som 

uppkom då Hedin började intressera sig för Gullspångsfallen publicerades i NLT samt 

uppmaningen att till Hedin redovisa en förväntad förbrukning. I NLT publicerades vidare en 

mindre notis som angav att det pågick förhandlingar med Vargön angående leverans av 

elektricitet till Lidköping, detta är inte heller något som Hedin tar upp i sin bok. 

De artiklar som publicerades i NLT under 1906 korrelerar med information som ges av Hedin, 

det finns avvikelser gällande datum då det i NLT först angavs att bolaget skapades den 21 maj 

medan Hedin anger den 20 maj. I en senare publicerad artikel i NLT anges istället den 20 maj. 

Gällande Lidköpings stadsfullmäktiges beslut att köpa aktier i bolaget beslutades detta under 

stadsfullmäktigemötet som hölls den 7 juni 1906. Vidare finns det diskrepanser gällande 
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bolagets huvudort, då det i en artikel i NLT anges vara Mariestad, i dokumentationen anges 

det vara en vindsvåning över Hedins fabrik Lidköpings Mekaniska Verkstad i Lidköping. I en 

annons som publicerades under hösten 1906 i NLT sötes städpersonal till denna lokal i 

Lidköping. 

Analys 
Syftet med undersökningen är att utifrån källmaterialet utreda Lidköpings kommun handlande 

gällande investeringen i Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors samt stadens anpassning till 

den pågående elektrifieringen av Sverige. De frågor som ställts för att besvara 

undersökningens syfte är: 

 Varför investerade Lidköpings stad i Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors? 

 Vilka skillnader och likheter finns i hur händelsen beskrivs av litteraturen och Nya 

Lidköping-Tidningen?  

 Hur agerade Lidköping för att främja stadens fortsatta utveckling? 

För att besvara frågeställningen har artiklar och protokoll publicerade i NLT tolkats, materialet 

har sedan jämförts med källmaterial och ytterligare dokumentation som rör bolagetsbildande i 

en komparativ undersökning. Hypotesen som undersökningen utreder är att Lidköpings stad 

aktivt, informerat och medvetet agerade för att främja stadens elektriska utveckling.  

På det stora hela är båda källorna överens gällande hur bolaget skapades. Jämförandet mellan 

Hedins beskrivning och NLT ger dock en tydligare och mer nyanserad bild av 

händelseförloppet, detaljer som saknas i Hedins bok angående Lidköping framkommer. I NLT 

redovisas att Lidköping under undersökningsperioden 1904 till 1906 förhandlade med flertalet 

olika tilltänkta leverantörer. Det första anbudet kom från en firma i Göteborg och behandlas 

av Lidköpings stadsfullmäktige under perioden februari – maj 1905. Anledningen till att 

anbudet nekas framgår inte i källmaterialet annat än att drätselkammaren rekommenderade 

stadsfullmäktige att avböja. Ursprungsanbudet var att anlägga kraftledningar till staden, men 

när anbudet avslås gäller det anläggandet av en kraftstation i Lidköping. I protokollet angavs 

att Hedin föreslog för stadsfullmäktige att drätselkammaren skulle utreda förslaget. Hedin var 

vid tiden ledarmot i Lidköpings drätselkammare. Fossilt drivna kraftstationer fanns redan i 

staden, Hedin använde en vid sin fabrik. Maskinens otillräcklighet var anledningen till att 

Hedin sökte efter alternativa möjligheter att förse staden med ström. Således avslogs anbudet. 
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I november 1905 skrevs i NLT att Lidköping förhandlade med ett företag från Vargön 

gällande elektricitet som skulle föras från Göta älv, inget mer publicerades angående detta, 

historien förtäljer att inget kom av denna förhandling, men återigen angavs inget skäl till 

varför. Hedin hade under år 1904 fört förhandlingar angående elektricitet som producerats i 

Göta älv, dessa avbröts på grund av tidsaspekter d.v.s. en anläggning kunde byggas i Göta älv 

först när Sveriges riksdag beslutat om anläggningen skulle byggas i statlig eller privat regi. 

Det finns inga skäl att misstänka att Hedin gav Lidköpings stadsfullmäktige felaktiga råd 

angående dessa anbud. Det finns heller inga skäl att misstänka att Hedin inte förmedlade det 

han visste till Lidköpings stadsfullmäktige. En trolig anledning till att också denna 

förhandling avbröts är alltså tidsaspekter samt på inrådan av Hedin. 

Då anbudet från Svartå bruk (Munkfors) förmedlades till Lidköpings stadsfullmäktige den 12 

september av Hedin angav han att anbudet kom från personer som önskade vara anonyma. I 

själva verket var det Hedin som till William Olsson anmält Lidköping som en eventuell 

intressent. Detta var också enda gången det tydligt framgår från protokollet att 

stadsfullmäktige är oense. Dr. Lundgren erkände att den grupp som utrett förslaget hade 

agerat lite olagligt då de utan att informera stadsfullmäktige utrett detta nya förslag och 

godkänt det. Hemberg som enligt protokollet var mest upprörd var vid tiden ordförande för 

drätselkammaren, han blev uppenbarligen inte informerad av Hedin eller dr. Lundgren. 

Hemberg förstod inte varför de skall godkänna ett förslag som de ännu inte vet detaljerna 

kring då de nyligen avböjt ett liknande förslag. Förslaget Hemberg åsyftade måste varit det 

tidigare förslaget från Göteborg. Varför Hedin inte berättade vilka personer som låg bakom 

detta anbud framgår inte, stadsfullmäktiges beslut att skicka Hedin för fortsatta förhandlingar 

kan ge uttryck åt att staden ville skicka den i ämnet mest insatta personen. Anbudet från 

Munkforsfallet inkom efter att Hedin kontaktat Grevilli och fått reda på dennes förhandlingar 

med Olsson. Grevilli var förutom ägare till ett stort pappersbruk även ordförande för 

stadsfullmäktige i Mariestad. Samma datum som anbudet från Munkfors publicerades i NLT 

återfinns en artikel som beskrev Mariestads försäljning på delar av stadens innehav av 

järnvägar, försäljningen skulle endast genomföras om den nya ägaren anlade järnväg till 

Gullspång. I NLT återkommer förhandlingarna angående denna försäljning flera gånger. 

Tyvärr anges inte varför Mariestad var så angelägna om att få järnvägsförbindelse med 

Gullspång. Att det redan från början misstänktes att kraften från Munkforsfallet inte skulle 

vara tillräcklig märks tydligt, den 29 september 1905 tecknades det preliminära avtalet, den 

3:e oktober annonserades i NLT för att utreda hur stor mängd elektricitet staden behövde. 
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Resultatet av annonseringen kan ha klargjort för Hedin att planerna med Gullspångsfallet 

måste fortsätta, det dröjde till den 20 maj 1906 innan Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors 

officiellt skapades. Intressant här är att i den styrelse som anges av Hedin samt publicerades i 

NLT den 25 maj så ingick förutom Hedin, både dr. Lundgren och Hemberg från Lidköpings 

stadsfullmäktige. Först den 7 juni beslutade däremot Lidköpings stadsfullmäktige att investera 

250 000 kronor i bolaget. Att flera högt uppsatta och inflytelserika personer från Lidköpings 

stadsfullmäktige redan var invalda i bolagets styrelse tyder på att beslutet mest var en 

formalitet, det egentliga beslutet var redan fattat. Frågan gällde således inte så mycket vilket 

bolag Lidköping anslöt sig till så länge staden fick en trygg och tillräcklig leverans av 

elektricitet. Det framgår också att tidsaspekten var viktig, Hedins första förhandlingar 

avslutades på grund av osäkert leveransdatum. Lidköping tackade i ett senare skede nej till 

samma leverantör, troligen av samma anledning. Alternativt avslutade Lidköping 

förhandlingarna eftersom de fått information att Hedin planerade att köpa Gullspångsfallet. 

Varken Hedin eller NLT behandlade frågan. Lidköpings förhandlingar med Vargön fördes 

dock efter anbudet från Munkfors och annonseringen i NLT gällande förbrukning, således då 

Hedin på nytt intresserat sig för Gullspångsfallet. För att vara säkra på en stadig elektrisk 

försörjning till Lidköping var ett alternativ att själva investera i bolaget som stod för 

leveranserna. I NLT framkommer också att användningen av elektricitet ökade i stadens 

närområde, en mängd notiser och artiklar angående ökad användning av elektricitet 

förekommer. Lidköping var vid denna tid en av Skaraborgs län största städer, när orter i 

närområdet med mindre kapital, fabriker och invånare anlade fossila kraftstationer måste 

frågan ställts varför inte Lidköping gjorde det. I studien framkommer det att Lidköping och 

Hedin önskade sig något bättre än en tillfällig lösning. De anbud som staden utreder uppnår 

av olika anledningar som redovisats inte vad som önskas av Hedin och Lidköping. I 

jubileumsböckerna och Hedins bok framträder Hedin som en av de viktigaste personerna 

bakom Gullspång – Munkfors bolaget, kanske den viktigaste. I studien framkommer det flera 

beröringspunkter mellan Hedin och beslut fattade av Lidköpings stadsfullmäktige gällande 

elektricitet till staden. Anbud förmedlades av Hedin eller utreds av Hedin med flera, det är 

därför sannolikt att Hedins åsikter vägde mycket tungt angående de beslut om elektricitet som 

staden fattade. 

Lidköpings handlande när det gällde leverantör av elektricitet är ett exempel på stadens 

medvetenhet av elektricitetens betydelse för stadens industrier samt ett exempel på hur de 

aktivt försökte främja stadens utveckling. I artiklar publicerade i NLT beskrivs betydelsen av 



 40 

elektricitet för stadens industrier, tydligast görs det den 3 oktober 1905. Vidare beskrivs 

stadens insatser vad gäller att etablera nya industrier i staden, bland annat från 

stadsfullmäktige protokoll där det beslutas angående annonsering i landets största tidningar, 

samt i NLT:s fria ord. Det framkommer att staden inte var intresserade av att anlägga lokala 

kraftstationer utan önskade en mer långsiktig lösning. I NLT återfinns flertalet artiklar och 

notiser som gällde uppsättandet av elektriska lampor i stadens närområde, dock återfinns inget 

liknande gällande Lidköping. Istället utökade Lidköping belysningen via fortsatta 

investeringar i stadens gasverk samt ett utvidgande av gasledningarna i staden. Stadens 

invånare efterfrågade bättre belysning, en antydan till besvikelse över misslyckade 

förhandlingar framträder i rubriker som ”ingen elektricitet!” och återkommande ”Mera ljus”. 

Trots detta går det inte i NLT att belägga att en enda elektrisk lampa kom i bruk i staden under 

undersöknings perioden. 

Hedin skriver att det tog två år av förhandlingar och utredningar innan Kraftaktiebolaget 

Gullspång – Munkfors stiftas, det stämmer om man räknar med den första tidens misslyckade 

förhandlingar med Vargön och försöket till förhandlingar med de opportunistiska markägarna 

längs Flian. Egentligen så väcktes inte Hedins intresse av Gullspång förens under det första 

halvåret av 1905, en mer korrekt tidsangivelse skulle således vara ungefär ett år. I 

undersökningen så har det framkommit att det finns det skäl att hävda att det finns ett 

samband mellan Hedins påbörjade efterforskningar 1904 och Lidköpings stillastående 

utveckling gällande elektricitet. Under de tre år som NLT granskats återfinns inga artiklar som 

gäller elektrisk belysning i Lidköping, frågan diskuteras aldrig i stadsfullmäktige, de 

belysningsfrågor som hanteras löses genom utökad gasbelysning. Det finns således skäl att 

anta att staden utsett Hedin till att lösa Lidköpings elektriska tillförsel. Studiens hypotes får 

därmed anses vara styrkt, Lidköping handlade aktivt, informerat och medvetet för att förste 

staden och dess industrier med elektricitet.  
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Diskussion 
I studiens redogörelse för forskningsläget presenteras Kent Olsson teori i avhandlingen En 

västsvensk industrihistoria: tiden fram till 1950 Olsson menar att Lidköping aktivt stödde den 

industriella utvecklingen i staden genom eget ägande i utvalda företag samt att staden aktivt 

tillgodogjorde sig industrialiseringens möjligheter.
131

 Teorin testades och styrks av den 

hypotes som fördes i undersökningen då det framkommer att Lidköping medvetet sökte en 

pålitlig och kostandseffektiv källa för att förse staden med elektricitet. Vidare är det troligt att 

staden utsett Hedin att för stadens räkning undersöka tillgängliga möjligheter. Det bör 

tilläggas att staden förutom investeringen i Kraftaktiebolaget Gullspång – Munkfors bland 

annat investerade pengar i en sockerfabrik, en tändsticksfabrik och sedan det välkända 

Rörstrands fabriker. Vissa av dessa investeringar, tändsticksfabriken och sockerfabriken, 

skedde delvis under studiens undersökningsperiod. De har inte behandlats på grund av 

studiens syftes avgränsning. Kent Olsson skriver att tillgången av obegränsad mängd 

elektricitet var en förutsättning för att Rörstrand kunde förläggas i Lidköping men att även 

stadens övriga industrier fick en omfattande nytta av elektriciteten.
132

 Lidköpings 

aktieinvestering var således en god investering för stadens fortsatta industriella utveckling, 

kanske är detta faktum viktigare för staden än den vinst som staden fick vid försäljningen av 

aktierna. Utan den fortsatt goda ekonomiska situation som uppstod med den rejäla industriella 

utvecklingen hade kanske staden långt tidigare sålt aktierna till en mycket lägre vinst än vad 

som gjordes. 

I Lennarts Schöns mer allmänna beskrivning av industrialiseringen i boken En modern svensk 

ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel fokuseras inte på Lidköping. 

Schöns forskning har bland annat fokuserats på Sverige och den globala utvecklingen 

angående industrialiseringen och hur elektrifieringen gick till. Det resultat som redogjorts för i 

undersökningen stämmer väl överens med Schöns text, bland annat vad gäller finansieringen 

av vattenkraft anläggningarna som skedde genom försäljning av aktier
133

 Men även gällande 

ett problem som kvarstår än idag, att hålla balansen mellan alstrad energi och förbrukning, ett 

problem som Schön menar ledde till ökad kontakt och därmed en större spridning av 

kraftnätet.
134

 I undersökningen ser vi hur Lidköping via ett gemensamt intresse tillsammans 

med flera andra städer och industrier sammankopplas, så istället för att företagare enskilt 
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försåg sin industri med elektricitet fick den en mycket större spridning, vilket sedan när 

elektriciteten fanns tillgänglig för allmänheten ökade försäljningen i deras fabriker samt 

bidrog till nya uppfinningar och produktionsvaror. Tyvärr får inte Tesla rätt angående den 

elektriska distributionen som publicerades i NLT den 21 november 1905.
135

 

Lidköping har idag mycket att tacka John Hedin för, ett försök till detta var döpa 

platsen/torget framför Rörstrands museum efter honom, frågan är om det räcker.
136

 På platsen 

sitter i dagsläget endast en mindre skylt, där under visst kladd kan utläsas ”Hedins plats”. 

Avslutningsvis måste det sägas att Lidköping har och hade skäl att vara stolta över att 

vara/varit delägare i ”Det största kraftverket i södra och mellersta Sverige, (om man bortser 

från Trollhättan)”. 

Vidare forskning 
Denna undersökning har byggt vidare på kunskapen och förståelsen för hur en mindre 

västsvensk stad agerade under elektrifieringen av Sverige så som den skedde i början av 1900 

-talet. Det har i studien bland annat framkommit att staden medvetet sökte efter en stabil 

kraftkälla till staden, det skulle därför vara intressant att undersöka närmare vilka fördelar 

staden fick med denna stabila kraftkälla. Vi vet att detta var ett krav då specifika industrier 

anlades i staden, men hur såg det ut i de städer och samhällen som gjort mer kortsiktiga 

investeringar, blev de missgynnade av detta beslut och hur fick de senare tillgång till mer 

permanent elektrisk försörjning. Under arbetets gång har det framgått att John Hedin var 

involverad i fler företag och personer än vad som presenterats här, något som skulle vara 

intressant att undersöka närmare. Bland annat förmådde Hedin Lidköpings kommun att 

investera i Gustaf Daléns bolag AGA. En investering som resulterade i en bro som än idag 

förbinder östra och västra Lidköping. Dalén fick senare nobelpriset i fysik.  
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