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Inledning
Det är segrarna som skriver historien. Det är en sanning inte bara 
inom den politiska historien utan också inom teknikhistorien. Så 
finns det t ex en rad studier om elektricitetens historia i Sverige, 
men få om de tekniker som elektriciteten konkurrerade ut.

I denna uppsats vill jag påminna om en av dessa förlorande 
tekniker, nämligen gasen. Det finns naturligtvis också andra tekni
ker som konkurrerats ut av elektriciteten, t ex ångmaskinen, vat
tenhjulet och fotogenlampan. Men det som gör gasen till en särskilt 
intressant konkurrent är att den har så stora likheter med elektricite
ten. Gas och elektricitet är båda högvärdiga energiformer, som är 
mångsidigt användbara. De kan användas till att alstra såväl kraft 
och ljus som värme. Båda är också flexibla i den meningen att de kan 
framställas ur en rad olika energikällor. Denna energiomvandling 
sker i allmänhet i centrala anläggningar, varefter distributionen till 
användarna sker genom ett vittförgrenat ledningsnät. Gas och elekt
ricitet är kort sagt tekniker med utpräglad systemkaraktär.

Konkurrensen mellan gas och elektricitet i Sverige kan delas in i 
två faser. I den första fasen, som nådde sin kulmen vid sekelskiftet, 
gällde kampen belysningsmarknaden. Även fotogenlampan var en 
viktig konkurrent. Denna strid om belysningsmarknaden var av 
strategisk betydelse. För både olja, gas och elektricitet, som ju idag 
är de helt dominerande energiformerna i världen, var belysning den 
första stora marknaden. För alla tre utgjorde denna marknad en 
språngbräda mot framtida, betydligt större marknader. Och den 
senare utvecklingen bestämdes delvis av utgången av kampen om 
belysningsmarknaden.

I den andra fasen gällde konkurrensen spismarknaden. Även 
denna gång fanns också andra konkurrenter, främst vedspisen. Stri
den började efter sekelskiftet och nådde full styrka under 1950-talet.

Syftet med föreliggande uppsats är dels att beskriva den långva
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Figur 1. Elektriciteten har trängt ut gasen i många sammanhang. Här i en 
kandelaber på Stortorget i Karlskrona. Foto Arne Kaijser

riga konkurrensen mellan gas och elektricitet, dels att diskutera 
några av orsakerna till dess förlopp.

Gas- och 
fotogenljus

Kampen om ljuset
Under 1600- och 1700-talen fann en rad kemister att det vid torrde- 
stillation (upphettning utan lufttillförsel) av stenkol, trä och torv 
bildas gas, som kan fås att brinna med en klart lysande låga. Det 
dröjde dock ända till 1790-talet innan en engelsk gruvingenjör vid
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namn William Murdoch insåg de praktiska möjligheter som denna 
upptäckt erbjöd. Efter att en tid ha experimenterat med gastillverk
ning ur stenkol för belysning, kom han i kontakt med James Watt. 
Det ledde till att Murdoch år 1803 installerade gasbelysning i firman 
Boulton & Watt's maskinverkstäder utanför Birmingham.1

Gatubelysning blev snart den viktigaste tillämpningen av den 
nya tekniken. 1814 blev invånarna i en stadsdel i London de första 
som fick njuta av gasgatubelysning. Ett privat bolag byggde och 
drev anläggningen. Detta och andra bolag installerade under de 
följande tre årtiondena hundratals gasbelysningssystem i England 
och på kontinenten.

Det skulle dröja till 1846 innan det första större, stenkolbaserade 
gasverket anlades i Sverige, närmare bestämt i Göteborg.2 Det var en 
engelsk ingenjör vid namn James Malam som byggde anläggningen. 
Han hade slutit ett kontrakt med staden, som tillförsäkrade honom 
monopol på gasleveranser under 30 år. Han överlät dock snart sitt 
kontrakt till ett privat bolag med namnet Göteborgs Gasaktiebolag. 
Bolaget levererade inte bara gas till de 250 gatlyktorna, utan även till 
ett växande antal privata kunder. Främst till kontor, restauranger, 
butiker, fabriker och samlingslokaler, men också till de mest väl- 
situerade göteborgarnas privata hem.3 Göteborgs exempel följdes 
så småningom av andra. Inom 20 år hade 25 städer gasverk.4

Dessa gasverk innebar en enorm förbättring av belysningsför- 
hållandena. Utomhus fanns tidigare i städerna huvudsakligen sk 
vargögon, lyktor med oljelampor av enklaste slag, med en ljusstyrka 
mindre än en candela (en candela, cd, motsvarar ungefär ljusstyrkan 
hos ett stearinljus). I en del städer infördes under 1830-talet sk 
argandska oljelampor på viktigare platser. Dessa hade en ljusstyrka 
på ca 6 cd.5 Gaslyktorna var 2-3 ggr ljusstarkare än de argandska 
lyktorna. Dessutom infördes i allmänhet ett betydligt större antal 
lyktor i samband med övergången till gas.

Vad gäller inomhusbelysningen var länge brasan i den öppna 
härden den viktigaste ljuskällan (se bild 2). Den kunde vid behov 
kompletteras med talgljus, vaxljus och från 1840-talet stearinljus. I 
förmögnare hem och i offentliga lokaler (det var huvudsakligen där 
gasbelysning infördes) fanns i allmänhet argandska oljelampor.

Gasverken krävde betydande investeringar och innebar natur
ligtvis en viss ekonomisk risk, vilket gjorde att flertalet städer före
drog att låta privata aktiebolag svara för byggandet och driften. 
Dessa aktiebolag fick vanligen en 30-årig koncession, under vilken 
de hade monopol på gasleveranser, varefter staden förbehöll sig rätt 
att inlösa anläggningarna. I de städer som valde att bygga och driva 
gasverk i egen regi, bl a Uppsala, Linköping och Jönköping, utgjorde 
dessa de första kommunala verken.

De tidiga gasbolagen var i allmänhet lysande affärer. Som 
exempel kan nämnas att gaslysningsaktiebolagen i Stockholm och 
Malmö gjorde genomsnittliga vinster på 22 resp 21 % årligen under 
sina 30-åriga koncessionstider.6 De gasverk som startades på 1860- 
talet fick däremot en hel del ekonomiska bekymmer. Anledningen
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Figur 2. Ljus och värme från den öppna spisen. Bondgård i Härjedalen 
kring sekelskiftet. Foto Nordiska Museet

var att fotogenlampor började introduceras i början av 1860-talet.
Fotogenlampan blev snabbt en svår konkurrent till gasbelys

ningen vad gällde inomhusbelysning. Den hade ungefär samma 
ljusstyrka som gaslampan, krävde lite mer skötsel, men var i gengäld 
flyttbar. Priset på fotogen sjönk kraftigt under 1860-talet på grund av 
att utvecklingen av oljeborrningstekniken i USA radikalt sänkte 
produktionskostnaderna. Omkring år 1870 var bränslekostnaden för 
fotogen- och gaslampor ungefär lika stor.7 Men investeringskostna
den för fotogenbelysning var mycket lägre, eftersom den inte krävde 
några dyra ledningsinstallationer i husen. Detta gjorde det svårt för 
gasverken att skaffa nya kunder.

Lägets allvar för gasverken kan illustreras med att Gaslysnings- 
aktiebolaget i Västerås år 1863 erbjöd sig att dra in gasledningar i 
hus till bolagets självkostnader och att ge anstånd med betalningen. 
1883 tog bolaget ännu ett steg och beslöt att kostnadsfritt leda in gas 
hos hugade konsumenter för att "uppegga stadens invånare att 
mera än som hitintills varit händelsen för sin belysning använda 
gas".8 Konkurrensen från fotogenlamporna gjorde att byggandet av 
gasverk i stort sett upphörde efter 1867. Bara två nya gasverk anlades 
under den följande 35-årsperioden.

I början av 1880-talet var situationen på den svenska belys
ningsmarknaden följande. I så gott som alla de tjugo största städerna 
och i en handfull mindre städer dominerade gasljus helt den 
"offentliga" belysningen (gator, arbetsplatser, butiker, offentliga 
lokaler mm) och förekom också i de mest välsituerade hemmen. 
Fotogenljus var den viktigaste ljuskällan i privata hem, även i städer
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Elljusets
entré

med gasverk. Fotogenlampor användes också för gatubelysning i 
städer utan gasverk. Även s k gasoljelampor, som använde en flyktig 
och ytterst lättantändlig lättbensin som bränsle, var tämligen van
liga vid denna tid, men försvann ur bruk under 80- och 90-talen till 
följd av talrika explosionsolyckor.9

Det var i detta läge som den elektriska lampan anmälde sig som 
en seriös konkurrent på belysningsmarknaden.

Den 18 september 1881 kunde man i Aftonbladet läsa följande 
notis:
I går afton kl 7-11 upplystes Gustaf Adolfs torg. Norrbro och Mynttorget för 
första gången med elektriskt ljus från lampor av BRUSHs system. De femton 
lampor som voro tända spredo ett klart och angenämt sken över hela den 
terräng de voro ämnade att upplysa och fördunklade fullkomligt skenet från 
gaslyktorna, vilkas lågor i jämförelse med de elektriska togo sig ut som de 
gamla talgdankarnas i förhållande till den på sin tid nya gasbelysningen. 
Detta fördunklande visade sig bäst vid Gustaf II Adolfs staty, där en enda 
BRUSHs lampa satte de med talrika gaslågor försedda gaskandelabrarna 
alldeles i skuggan.10

Det var inte någon permanent elektrisk belysning som nu infördes, 
utan endast ett belysningsprov som pågick ungefär en månad.

Elektricitet var vid denna tid en sedan länge välkänd strömkälla 
för telegrafer och hade just börjat användas för telefoner - år 1880 
öppnade Stockholms Bell telefonaktiebolag en station. För dessa 
ändamål behövdes bara små energimängder (svagström), som 
kunde tillhandahållas av batterier. Belysning var det första tillämp
ningsområdet för elektricitet som krävde större energimängder 
(starkström) och därmed ny teknik för generering av elektricitet.

Den ovannämnda provbelysningen i Stockholm var inte den 
första i landet. Redan under 1860-talet förevisades vid några tillfäl
len "elektrisk illumination" på Kungliga teatern och Slottet i Stock
holm. Vid slutet av 1870-talet användes elektriskt ljus för första 
gången för praktiskt bruk vid några enstaka sågverk och fabriker. 
Det var då fråga om ljusstarka båglampor som var direktkopplade 
till en generator.11

Under 1870-talet gjordes stora framsteg inom elektrotekniken. 
Dels utvecklades fullt funktionsdugliga generatorer, dels uppfanns 
glödlampan med koltråd av Edison och andra. Den stora världsut
ställningen i Paris sommaren 1881 innebar något av ett internatio
nellt genombrott för elektrisk belysning. Där väckte särskilt de nya 
glödlamporna mycket stort uppseende och de blev ingående och 
andäktigt beskrivna i såväl den internationella som den svenska 
pressen. Året därpå startade Edisonbolaget det första elverket i New 
York, avsett uteslutande för belysning.

Det fanns således all anledning för svenska gasverksförestån- 
dare och fotogenhandlare att ta den nya konkurrenten på fullt allvar. 
Mycket tydde på att ett snabbt och fullständigt genombrott för den 
elektriska belysningstekniken var att vänta.

Så blev nu inte riktigt fallet. Visserligen lyckades, som vi alla 
vet, det elektriska ljuset så småningom tränga ut alla andra Ijusfor-
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Den tekniska 
utvecklingen

mer från marknaden, men det tog ganska lång tid. Från det att 
Härnösand som första stad i landet byggde ett elverk år 1885 dröjde 
det drygt 30 år innan samtliga städer fått elverk. Och det dröjde 
ytterligare 20 år innan merparten av landsbygden var elektrifierad.12

Avgörande för belysningsstridens utgång var dels den tekniska 
utvecklingen av belysningsteknikerna, dels en del institutionella 
förhållanden.

Både gas- och elbelysning utgörs av omfattande tekniska sys
tem, där huvuddelarna är produktionsanläggningar, distributions
nät (inklusive installationer i fastigheterna) samt själva lamporna. 
Låt oss först se på utvecklingen av lamporna.

Om vi åter tar belysningsprovet år 1881 som utgångspunkt, så 
stod det i Aftonbladsnotisen att de elektriska lamporna "fullkomligt 
fördunklade" gaslyktorna. Notisen ger intrycket att de elektriska 
lamporna redan vid denna tid var tekniskt överlägsna gaslamporna. 
Det är dock delvis missvisande.

De elektriska lampor som beskrivs i notisen är s k båglampor, 
inte glödlampor. Båglamporna hade en del brister som gjorde att de 
aldrig fick någon större allmän betydelse. En av de största bristerna 
var faktiskt just den stora ljusstyrkan. Även de svagaste båglam
porna hade ljusstyrkor på flera hundra cd. Lamporna gav ett blän
dande sken och gav upphov till starka slagskuggor, vilket minskade 
deras användbarhet. Andra brister var att ljusstyrkan varierade - 
lamporna "flämtade" - och att brinntiden var kort. En fördel med 
båglampan var att den hade ett högt ljusutbyte (ljusstyrka/effekt) 
och därför var billigare än gas- och glödlampor räknat per ljusenhet 
(men inte per lampa).13 Den elektriska glödlampan däremot hade 
stora tekniska fördelar redan i början av 1880-talet. I ett föredrag 
inför Svenska Ingeniörsföreningen år 1883, beskrevs den på följande 
sätt:

Det alstrade ljuset är förtjusande vackert, bränner lugnt och stilla utan 
minsta fladdring eller ryckning och med den varma, behagliga färg, som vi 
äro vana vid förut, det utvecklar föga värme och inga förbränningsproduk
ter; alla lamporna i en strömkrets tändas ögonblickligen utan att man 
behöfver vidröra dem, man kan omgiva dem med de mest brännbara saker 
utan att riskera antändning, man kan med dem erhålla en belysning mot
svarande 6, 12, 16, ända upp till öfver 20 normalljus styrka, med ett ord, de 
har de allra flesta egenskaper som man kan fordra af ett artificiellt ljus.14

Den som gav denna lyriska beskrivning var inte någon representant 
för Edisonbolaget, som läsaren kanske misstänker. Tvärtom. Det var 
en av de ledande männen inom svensk gasindustri, överingenjören 
vid Stockholms gasverk, Adolf Ahlsell. Ahlsell lovprisade alltså 
glödlampans rent tekniska egenskaper men hävdade samtidigt att 
dess kostnader var så höga att:

det elektriska ljuset /inte/ på något sätt kommer att uttränga gasbelys
ningen/ .../ Dess första allmännare införande torde blifva till lyxbelysning, 
der afseende å kostnad icke göres och efterhand torde den komma att gå 
hand i hand med gasbelysningen.15
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Alla var dock inte lika övertygade som Ahlsell om att gas och 
elektricitet skulle samsas så fridfullt. Vid denna tid hade man i 
England investerat 800 miljoner kronor (i dåtida penningvärde) i 
gasverk och motsvarande belopp för Tyskland var 200 miljoner 
kronor.16 I jämförelse härmed var de svenska gasinvesteringarna 
tämligen beskedliga.17 Det var alltså stora värden som hotades av 
den elektriska belysningen och det fanns starka incitament att vida
reutveckla gasbelysningens teknik. Denna teknik hade i stort sett 
varit oförändrad sedan William Murdochs dagar, men under 1880- 
talet gjordes revolutionerande framsteg.

Den första stora förbättringen svarade den tyske uppfinnaren 
Frederik Siemens för, mer känd som en av männen bakom den 
regenerativa stålugnen. Han lyckades år 1879 tillämpa den regenera
tiva principen även på gasbrännare. Genom att låta förbränningsga
serna föruppvärma lysgasen och förbränningsluften kunde ljusstyr
kan tredubblas vid oförändrad gasförbrukning.18 Siemens regenera- 
torbrännare hann dock aldrig få någon stor spridning, beroende på 
att det några år senare uppfanns en ännu bättre gaslamptyp - det s k 
glödljuset.

Glödljuset bygger på en helt ny princip. I traditionella gaslam
por (inkl Siemens) är det den brinnande gasen som är själva ljuskäl
lan. I glödljuslampor är den brinnande gasens uppgift att upphetta 
en sk glödstrumpa som är trädd över gaslågan, och det är i denna 
glödstrumpa som ljuset alstras. Glödstrumpan är nämligen impreg
nerad med speciella metallsalter som avger ett intensivt ljus vid 
glödning. Den österrikiske vetenskapsmannen Auer von Welsbach 
är den som i första hand förknippas med glödljuset. Han framställde 
den första glödstrumpan år 1885. Men först år 1891, efter tålmodigt 
experimenterande med en rad olika metallsalter, lyckades han fram
ställa glödstrumpor som var både ljusstarka och hållbara. Ljusutby
tet var tio gånger större än i vanliga gaslampor.19 Däremot var 
glödljuset kanske inte lika estetiskt tilltalande. Åtminstone inte om 
man får tro Hjalmar Söderbergs beskrivning (i "Det mörknar över 
vägen", 1907):

Å, jag minns min barndoms rostgula gaslyktor, hur varmt och hemtrevligt 
de lyste över snön! Sedan kom det likgröna auerljuset.

Glödstrumpan fick en snabb spridning under 1890-talet och gav 
gasverken nytt mod. Gasbelysningen var nu åter fullt konkurrens
kraftig med det elektriska ljuset. Kostnadsbilden för olika ljustyper 
vid denna tid kan illustreras med nedanstående tabell ur den år 1898 
publicerade Uppfinningarnas bok, Del I. I tabellen anges "råmaterial
kostnaden" för olika ljustyper (räknat per 100 edtimmar):

Elektrisk glödlampa 18 öre
Elektrisk båglampa 3,8 öre
Lysgas snittbrännare 16 öre
Lysgas glödljus 3,3 öre
Fotogen 6,6 öre
Stearinljus 92 öre'
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Tabellen skall dock inte tas för bokstavligt (eller sifferligt). Den avser 
endast råmaterialkostnaden, inte kostnaden för lampor, installatio
ner mm. Dessutom varierade priset på gas, el och fotogen en hel del 
mellan olika platser. Men tabellen ger i alla fall storleksordningen av 
de olika lampornas kostnader.

Glödstrumpsprincipen överfördes också till fotogenlampor 
under slutet av 1890-talet, men "till följd af ett susande ljud använ
des de i mindre skala för hemmet".21

Utvecklingen av glödstrumpan är ett exempel på en allmän 
företeelse, som bl a betonas av ekonomhistorikern Nathan Rosen
berg, nämligen att en etablerad teknik inför hotet från en ny teknik 
ofta förbättras avsevärt.22 Rosenberg menar t ex att ångmaskinens 
långsamma spridning under 1800-talets första hälft delvis var en 
följd av väsentliga förbättringar av vattenhjulet och utvecklingen av 
vattenturbinen. Och ångfartygens entré på världshaven gav upphov 
till mycket stora förbättringar av segelfartygen, vad det gällde has
tighet, lastförmåga och manskapsbehov.

Men liksom segelfartygen inte kunde hålla ångfartygen stången 
i längden, kunde inte heller gasljuset stå emot elljuset särskilt länge. 
Även elljuset utvecklades nämligen väsentligt. År 1902 uppfanns en 
glödlampa med metalltråd istället för koltråd - ironiskt nog av 
samme Äuer von Welsbach! De nya metalltrådslamporna var betyd
ligt energisnålare än koltrådslampor - ljusutbytet var tre gånger 
större (avser metalltrådslampor producerade år 1910).23 Under 1910- 
talet fick de nya lamporna en snabb spridning.

Ovan har vi sett att det skedde en dramatisk utveckling på 
lampområdet under årtiondena kring sekelskiftet. Framstegen på 
produktions- och distributionssidan var, med ett undantag, mer 
gradvisa. Undantaget var trefassystemets genombrott i mitten av 
1890-talet, som möjliggjorde stora kraftöverföringar över långa sträc
kor. Det blev därigenom möjligt för städerna att utnyttja mer avläg
set belägna vattenfall för sin kraftförsörjning.

Den gradvisa utvecklingen av produktions- och distributions- 
anläggningarna var dock inte utan betydelse. På elsidan utvecklades 
effektivare generatorer och turbiner, mer tillförlitliga kablar och 
transformatorer mm. På gassidan förbättrades framför allt själva 
gasverken. I Linköping t ex, ledde sådana förbättringar till en 50- 
procentig ökning av gasutbytet per kolenhet från 1880 till 1910.24

Institu
tionella
förhållanden

Det är väl känt, hurusom i många fall förslaget om anläggningen av ett 
elektricitetsverk i en stad till att börja med stötte på intensivt motstånd, 
varför frågan ofta nog kunde draga ut i flera år och dela samhället i två 
fientliga läger. Resultatet blev dock till slut alltid detsamma, att verket kom 
till stånd till båtnad för samhället och dess invånare.25

Citatet ovan, hämtat ur en historik över elektrotekniken skriven år 
1920, antyder att det inte bara var tekniska och ekonomiska faktorer 
som var av betydelse för stridens utgång. Ända fram till metalltråds-
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lampans genombrott var gasbelysning och även fotogenbelysning 
någorlunda likvärdig med elbelysning ur teknisk/ekonomisk synvin
kel, dvs gasljus kompenserade lägre kvalitet med lägre pris. Denna 
jämvikt gjorde att institutionella förhållanden kom att spela en viktig 
roll i kampen dem emellan.

Under slutet av 1800-talet var gasbelysning en teknik med mäk
tiga och inflytelserika intressenter bakom sig. I nästan alla de största 
städerna fanns gasverk som ägdes och drevs antingen i stadens egen 
regi eller av ett privat bolag, i vilket stadens borgerskap ägde en stor 
del av aktierna. Gasintressenterna i en stad uppfattade ofta alla 
planer på elverk som farliga hot. Eftersom det krävdes en koncession 
från stadsfullmäktige för att bygga ett elverk kunde gasintressen
terna också förhindra byggandet av ett sådant om de hade majoritet 
i stadsfullmäktige.

Att gasintressenterna var tämligen framgångsrika i att bromsa 
elintroduktionen framgår om man jämför introduktionsmönstret för 
gas och elektricitet. Båda kräver stora initialinvesteringar i produk
tions- och distributionsanläggningar. De bästa marknaderna för 
båda är därför de större städerna, där de potentiella kunderna är 
många och bor tätt. Här blir nämligen stordriftsfördelarna störst.

Mönstret för gasintroduktionen är också precis som man kunde 
vänta. De fyra första gasverken byggdes i de fyra största städerna. 
Och sedan dröjde det bara tretton år innan alla övriga av de tjugo 
största städerna (utom Halmstad och Borås) hade byggt gasverk. 
Bara två av de tidiga gasverken byggdes i mindre städer.26

Mönstret för elintroduktionen är helt annorlunda. Ser man till 
de fyra största städerna så var Malmö den 3:e elverksstaden, Stock
holm den 12:e, Göteborg den 17:e och Norrköping den 48:e. År 1905, 
tjugo år efter att landets första elverk invigts i Härnösand, saknade 
fortfarande Vs av de tjugo största städerna i landet elverk (Jönkö
ping, Uppsala, Karlskrona, Lund, Landskrona, Karlstad och Kal
mar). Istället var ett stort antal tämligen små städer förhållandevis 
tidiga med att bygga elverk. Av det 40-tal städer som hade elverk år 
1900 tillhörde mer än Vs de mindre städerna i landet.2/

Det är huvudsakligen två faktorer som ligger bakom elektricite
tens "onormala" introduktionsmönster.

Den ena är vattenkrafttillgångarnas geografiska spridning. De 
första elverken drevs i allmänhet av koleldade ångmaskiner, men 
redan vid sekelskiftet svarade vattenkraften för merparten av kraft
produktionen i Sverige. Produktions- och distributionskostnaderna 
för vattenkraftbaserad elektricitet berodde i hög grad på geografiska 
förhållanden. En del små städer med utbyggbara vattenfall i närhe
ten kunde tidigt anlägga elverk.

Den andra är motståndet från gasintressenterna. Så gott som 
alla de större städer som var sena med att införa elverk hade gasverk 
- och dessa dominerade precis den marknad som också elverken var 
inriktade på.

I många gasverksstäder föregicks således beslutet om att bygga 
ett elverk av en hård och ofta långvarig strid. I andra uteblev den
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Tre städer

nästan helt. Jag skall nedan skildra förloppet i tre städer - Linkö
ping, Västerås och Stockholm - som får representera olika typfall 
vad gäller förhållandet mellan gas och elektricitet.

Linköping
Linköping var en av de städer som redan från början drev ett 
gasverk i egen regi. Det invigdes år 1861. Vid mitten av 1880-talet 
hade gaskonsumtionen ökat så mycket att en ny gasklocka behöv
des. Stadens gasverksstyrelse bad därför år 1886 stadsfullmäktige 
om tillstånd att bygga en sådan. Men stadsfullmäktige beslöt att 
först utreda möjligheterna att istället införa elektrisk belysning. 
Huvuddelen av utredningen utfördes av en av den svenska elektro
teknikens pionjärer, ingenjören John Luth. När utredningsförslaget 
behandlades i fullmäktige röstades det ned till förmån för en ny 
gasklocka, men med ytterst knapp marginal - 18 röster mot 16.

En ny gasklocka byggdes och gaskonsumtionen fortsatte att 
växa. Den närmade sig snart gränsen för vad gasverket kunde pro
ducera, och gasverksstyrelsen utarbetade ett förslag till en omfat
tande om- och nybyggnad av gasverket. När det förelädes fullmäk
tige blossade striden mellan gas- och elverksförespråkare upp på 
allvar. Under fem år böljade striden fram och tillbaka och domine
rade den kommunala debatten. Nya elverksutredningar tillsattes 
och nya förslag lades fram. Vid ett tillfälle byttes hela gasverksstyrel
sen ut, två gånger överklagades av fullmäktige fattade beslut på 
formella grunder för att förhala ett avgörande, och inför det avgö
rande sammanträdet vädjade stadens nybildade fastighetsägareför
ening i en petition till fullmäktige att frågan skulle uppskjutas ännu 
en gång. Utgången blev till sist att gasverksstyrelsens förslag, att 
bygga ett nytt gasverk och att lägga elverksplanerna på is, antogs 
den 14 april 1896.28

Sedan dröjde det till år 1902 innan en driftig företagare i staden 
ansökte om och fick en 25-årig koncession på elleveranser i staden. 
Han bildade då Linköpings Kraft- och Belysningsaktiebolag som 
började sina elleveranser hösten 1903 - sjutton år efter att det första 
förslaget om ett elverk väcktes.

Västerås
Också i Västerås fanns ett gasverk sedan 1861, men det ägdes av ett 
privat bolag, Gaslysningsaktiebolaget i Västerås. Bolaget hade, som 
vi sett ovan, vissa svårigheter att "uppegga" invånarnas använd
ning av gasbelysning, men det gick ändock med en viss vinst. 
Utdelningen höll sig kring 6 %. År 1884 tillsatte stadsfullmäktige i 
staden en utredning för att undersöka möjligheterna att bygga ett 
vattenkraftverk vid Svartån, mitt i staden. Ärendet rann dock ut i 
sanden. År 1888 anlade istället "Västerås Byggnadsförening Norr
malm" ett litet elverk som försåg föreningens område med elektrisk 
gatubelysning.29

Detta fick gasbolagets styrelse att reagera. Styrelsen inkallade 
raskt en extra bolagsstämma med en enda fråga på dagordningen -
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ett eventuellt byggande av ett elverk. Styrelsen presenterade frågan 
på följande sätt inför stämman:

Bolaget står nu vid en sådan punkt i utvecklingen af dess verksamhet att 
utvidgning av bolagets etablissement inom den allra närmaste tiden är af 
behofvet påkallad och då tidsandan allt mer och mer visar sig gå i riktning 
åt elektricitetens i stället för åt gasens användande som lysämne, så har 
Styrelsen tänkt sig att istället för byggandet af ny gasklocka och utvidgning 
af rörsystemet m. m., som deraf varder en följd, lämpligare vore att denna 
utvidgning skedde genom att slå in på den elektriska vägen.

Det är derföre ingalunda Styrelsens mening att gastillverkningen skulle 
upphöra, ty den gas som med verkets nuvarande storlek kan tillverkas torde 
väl fortfarande finna användning dels till belysning dels till kokning och 
tekniska ändamål, t. ex. gasmaskiner. Hvad gatubelysningen beträffar kom
mer densamma antagligen att ännu så länge ske medelst gas.

Det vigtigaste och för Styrelsens förslag mest talande skälet torde dock 
vara att derest icke Gasverket nu tager det föreslagna steget man sannolikt 
kan befara att annat bolag eller enskild person icke lär dröja att här i staden 
inrätta tidsenlig belysning inom hus medelst elektricitet och från den stun
den sådant inträffar måste Gasbolaget vara beredt på att, istället för att se 
sin verksamhet gå framåt, se densamma gå tillbaka år efter år, tills den 
slutligen blifver lika med noll, ty en mördande konkurrens i priset å ljus lär 
då icke uteblifva.30

Sedan presenterades ett konkret förslag till en anläggning (där för 
övrigt Elektriska Aktiebolaget i Stockholm svarade för det elektriska 
maskineriet). Styrelsens förslag antogs enhälligt av bolagsstämman. 
Ett halvår senare, i september 1888, började elleveranserna.

Stockholm
I Stockholm byggdes år 1853 ett gasverk av ett privat gaslysningsak- 
tiebolag, som snart blev en mycket lönsam affär för dess ägare.31 År 
1884 gick bolagets koncessionstid ut och staden löste in hela gasan
läggningen och övertog driften. Gasförbrukningen ökade successivt 
och vid slutet av 1880-talet utarbetade gasverksstyrelsen ett förslag 
om ett nytt stort gasverk vid Värtahamnen.

Nu skulle man kanske kunna tänka sig att det liksom i Linkö
ping blev en motattack från elverksförespråkare, men någon sådan 
kom aldrig. Läget för elbelysningen i staden var följande. Provbelys
ningen hösten 1881 inspirerade stadsfullmäktige att låta bygga 
några små provisoriska elbelysningsanläggningar vid Blasieholms- 
hamn, vid Skeppsbron och Slussen, samt vid Karlavägen. Totalt var 
det dock fråga om bara ett 30-tal båglampor. Viktigare var ett tämli
gen stort antal små, privata elbelysningsanläggningar som byggdes 
under 1880-talet. (Inom ett kvarter fick elverk anläggas utan konces
sion.) År 1887 fanns drygt 10000 glödlampor och 144 båglampor 
uppsatta i sådana privata anläggningar. Året därpå tillkom ett större 
privat elverk i Gamla Stan avsett för 4000 glödlampor.

Gasverksstyrelsen måste ha känt en betydande oro för att 
utvecklingen höll på att springa ifrån den. Linder år 1889 gjorde den 
därför en utredning om ett elverk för Norrmalm och utarbetade ett 
färdigt förslag.
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Nu hade således gasverksstyrelsen två omfattande nybygg- 
nadsförslag - ett gasverk i Värtan och ett elverk på Norrmalm. Man 
lyckades på ett skickligt sätt lotsa dessa förslag genom stadsfullmäk
tige. Vid ett och samma sammanträde, luciadagen (!) 1889, beslöt 
stadsfullmäktige först, utan diskussion, att tillstyrka värtagasverket 
och omedelbart därefter antogs, utan votering, förslaget om ett el
verk.32

En jämförelse
Gemensamt för utvecklingen i de tre städerna är att elverkens vara 
eller icke-vara i hög grad bestämdes av gasverksstyrelserna. Att 
dessa sedan agerade på litet olika sätt kan delvis förklaras med 
respektive gasverks ägarförhållanden och stadens storlek.

Om man först ser till Linköping, så var gasverket kommunalägt 
och ledamöterna i dess styrelse var inflytelserika män i staden. Alla 
förslag om elverk skickades på remiss till gasverksstyrelsen och stor 
hänsyn togs till dess åsikter. Staden ville inte gärna "köra över" sitt 
eget verk. Under hela striden hade också gasverksanhängarna en 
knapp majoritet i stadsfullmäktige.

Gasverksstyrelsens argumentering mot ett elverk var något 
motsägelsefull. Den hävdade t ex i ett utlåtande över ett av elverks- 
förslagen att:

anläggandet af ett elektricitetsverk bör anstå till dess att ett nytt gasverk 
blifvit uppfördt och driften der fortgått under ett eller annat år, efter hvilken 
tid det kan finnas bättre utsigter i ekonomiskt hänseende för ett elektrici
tetsverk genom det stegrade belysningsbehofvet.
Gasverksaffären har då kommit i ordning under nya förhållanden, och tål då 
mycket väl en konkurrent i elektriskt ljus, på grund av sin förmåga att 
kunna lemna tillräcklig mängd gas af yppersta qvalitet med billiga driftkost
nader till lågt försäljningspris.
Elektricitetsfrågan bör derför ej nedläggas, utan fastmer vidsträcktare utre
das och undersökas, särskildt med afseende fästadt på möjligheten att inom 
ett längre afstånd från staden kunna erhålla ett lämpligare och billigare 
vattenfall.33

Argumentet att ett elverk skulle få "bättre utsigter i ekonomiskt 
hänseende" av att vänta på att gasverket konsoliderades, är inte 
särskilt övertygande. Gasverkets företrädare vågade kort och gott 
inte släppa in en konkurrent förrän de själva hade befäst sin ställ
ning, genom att bygga en ny modern anläggning. De ansåg att 
belysningsmarknaden i staden ännu var för liten för att tåla både ett 
gas- och ett elverk.

I Västerås var Gaslysningsaktiebolaget ett privat företag och 
formellt fristående från staden. Staden ägde dock aktier i bolaget, 
och i bolagsstyrelsen satt naturligtvis män med betydande infly
tande i staden. Men gasverket var ändå inte stadens eget verk och 
kunde inte räkna med att favoriseras av staden om det bildades ett 
konkurrerande privat elverk. Gasverksstyrelsen fruktade uppenbar
ligen - liksom dess motsvarighet i Linköping - att stadens belys-
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Gasljusets
sorti

ningsmarknad var så liten att gasverket inte skulle klara en strid på 
kniven med ett elverk. Därför valde den att hellre förekomma än 
förekommas.

I Stockholm var gasverket i stadens ägo sedan 1884. Stockholm 
hade landets i särklass största belysningsmarknad och den ökade 
stadigt. Därför uppfattade troligen inte gasverksstyrelsen ett elverk 
som ett särskilt farligt hot mot gasverkets existens. Det borde finnas 
plats för båda. I och med att så många privata elverk anlades under 
slutet av 1880-talet, utan att staden kunde förhindra det, ändrades 
också frågeställningen. Frågan var inte längre elbelysning eller inte, 
för elbelysning var redan ett faktum. Istället blev frågan - elbelys
ning i privat eller i stadens (läs gasverkets) regi. Att gasverksstyrel
sen här föredrog det senare alternativet är inte särskilt förvånande.

I många gasverksstäder bromsades elintroduktionen på mot
svarande sätt som i Linköping. Men elektriciteten kunde bara hej
das för en tid. År 1908 hade elverk anlagts i alla gasverksstäder utom 
tre. Hur gick det då för gasbelysningen när den utsattes för direkt 
konkurrens från elbelysning? Förloppen blev väsentligt olika på den 
privata inomhusmarknaden resp den offentliga gatubelysningen.

På den privata marknaden försvagade elljusets introduktion 
omedelbart gasljusets ställning. Många gasabonnenter gick snabbt 
över till elektricitet på grund av att elljuset var så mycket bekvämare 
att tända och släcka. En annan fördel med elljuset var att det till 
skillnad från gasljuset inte skämde luften genom att förbruka syre. 
Troligen ansågs elljuset också som mindre farligt än gasljuset.

För många av gasljusets abonnenter var dessa kvalitativa egen
skaper, samt möjligen en högre status hos elljuset, det avgörande. 
De fick kompensera kostnaderna för installationen av elektricitet 
och de till en början något högre driftkostnaderna för elljus. Gasver
ken försökte dock priskonkurrera. I många städer sänktes priset på 
lysgas något år efter det att ett elverk anlagts, och härigenom brom
sades övergången till elljus. I ytterområden till städerna dit gasled
ningar ännu inte dragits, kunde gasen inte konkurrera med elektri
citeten på grund av att det var betydligt billigare att dra dit el- än 
gasledningar.

Elljusets definitiva genombrott kom på 1910-talet. Två faktorer 
var avgörande. Först och främst introduktionen av de nya energi
snåla metalltrådslamporna, som sänkte driftkostnaden för elbelys
ning med drygt hälften. När sedan första världskrigets avspärr
ningar tiodubblade kolpriset medförde det en fördubbling av gas
priset i förhållande till elpriset.34 Efter detta kunde inte ens de mest 
inflytelserika gasverksstyrelser förhindra att elbelysningen helt kon
kurrerade ut gasbelysningen på den privata marknaden. Även foto
genpriset steg kraftigt under kriget, vilket bidrog till att elbelys
ningen också erövrade en betydande del av fotogenlampans mark
nad. Under krigsåren genomfördes en brådstörtad elektrifiering av 
många landsbygdsområden.

I efterhand framstår metalltrådslampans införande som en 
avgörande faktor för elbelysningens seger över sina konkurrenter.
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Men paradoxalt nog uppfattade många elverksföreståndare metall- 
trådslampan som ett allvarligt hot när den började introduceras. 
Belysning var i början av 1900-talet den viktigaste marknaden för 
städernas elverk. En metalltrådslampa förbrukade knappt hälften så 
mycket ström som en koltrådslampa med samma ljusstyrka och när 
abonnenterna gick över till de nya lamporna minskade deras ström
förbrukning avsevärt. Mellan 1905 och 1910 blev det således en 
betydande avmattning i den tidigare snabba ökningen av elförbruk
ningen.35

I 1910 års årgång av Teknisk Tidskrift fördes en livlig debatt 
mellan några elverkschefer om hur man skulle bära sig åt för att åter 
öka strömförbrukningen. I ett ganska typiskt inlägg kunde det låta 
så här:

Det duger ej längre för oss elektricitetsverksföreståndare att med liknöjd 
min betrakta glödlampsfabrikanternas rastlösa och energiska arbete med att 
sprida ut sina strömbesparande lampor samt att göra dem mer och mer 
ekonomiska såväl hvad ljusstyrka som strömförbrukning beträffar.36

Därefter följde en plädering för införande av gratisinstallationer, 
övergång till ackordstaxor, dvs taxor där man enbart betalar efter 
installerad effekt (t ex antal lampor) och inte efter strömförbruk
ningen, samt "en allvarsam popularisering af det elektriska ljuset 
och kraften".

En av debattörerna var dock inte lika oroad som de övriga. Han 
hävdade att:
ett visst stillastående i förbrukningen för belysning storlek [------ ] har väl
gjort sig gällande [------ ] Detta stillastående, där det verkligen inträffar, är i
och för sig ganska ofarligt, och kommer säkert nog att hafva en öfvergång. 
Icke heller är tvifvel underkastadt, att den tid kommer - äfven om inga 
särskilda åtgärder vidtagas -, då elektricitetsverken skola hafva att tacka de 
strömbesparande lamporna för en betydligt ökad strömförbrukning.3/

Som vi har sett var det denne senare debattör som gjorde den rätta 
analysen.

På gatubelysningens område höll gasljuset ställningarna betyd
ligt längre än på den privata marknaden. En handfull gasverksstä
der, däribland Göteborg, Norrköping och Uppsala, övergick vissér- 
ligen helt till elektrisk gatubelysning åren kring 1920, men 3/4-delar 
av gasverksstäderna hade ungefär lika många gaslyktor år 1925 som 
år 1914.38 (Tillkommande lampor var således i huvudsak elektriska.)

Ett skäl till att gasgatuljuset bibehölls så pass länge var att 
gasljuset var tekniskt bättre anpassat för utomhus- än för inomhus
belysning. Glödstrumpor kunde användas överallt utomhus, medan 
de ofta var för ljusstarka för inomhusbruk. Skämd luft genom syre
förbrukning var inget problem utomhus. Och för tändning och 
släckning av gasgatulyktor lyckades man utveckla en teknik för 
fjärrmanövrering med hjälp av tryckstötar. Ett annat skäl till gasga- 
tulyktornas långsamma avveckling var nog institutionella förhållan
den; i många städer var gasverkschefen en inflytelserik herre.

Efter 1925 ökade dock nedläggningstakten. Vid slutet av 1930-
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Figur 3. Samling kring aftonlampan i ett högborgerligt hem i Stockholm på 
1890-talet. Foto Nordiska Museet

talet hade 12 städer mer än 200 gasgatulyktor.39 Andra världskrigets 
bränsleprisökningar innebar dock slutet även för dessa lyktor.

En intressant iakttagelse när det gäller gas- och elverkens kon
kurrens om belysningsmarknaden är, att utgången till stor del 
avgjordes av faktorer utanför deras kontroll - teknikutvecklingen på 
lampområdet, kundernas preferenser för olika lamptyper (som dock 
delvis kunde påverkas genom reklam) samt bränsleprisökningarna 
under världskrigen. Deras egna ansträngningar att effektivisera 
själva produktionen av gas resp elektricitet hade däremot ingen 
avgörande betydelse.

En annan iakttagelse är att engagemanget i debatterna om gas
eller elljus var mycket starkt. Det hänger samman med den oerhörda 
betydelse som ljuskällorna hade förr i tiden, inte bara "funktionellt" 
utan också socialt. Ända in på 1900-talet var lampan eller den öppna 
härden familjens naturliga samlingspunkt på kvällarna. (Se bild 3.) 
Gemenskapen kring aftonlampan finns beskriven i många memoa
rer. Här följer ett exempel från en borgerlig miljö:

Annars minns jag från barndomen starkast kvällsstunderna kring matrums- 
bordet med tyst läsning på alla håll eller högläsning då och då av far eller
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mor [------] det var ljuvliga stilla stunder, dessa läsningskvällar, då man mer
än någonsin kände, att man hörde ihop, att det var en familj som satt där i 
lampskenet. Det var upplevelser som ungdomen nu för tiden till stor del 
förlorat - utan att ha fått något annat i stället.40

Striden om spismarknaden
Under 1900-talets två första decennier fick gasverken se sin tidigare 
huvudmarknad, privat belysning, nästan helt försvinna. Mycket 
lägligt växte det istället fram en ny stor marknad för gas vid denna 
tid, nämligen spisar för matlagning.

Redan under 1880-talet började gas användas för matlagning i 
Sverige. Då infördes de första s k gasköken med en eller flera lågor 
avsedda för kokning. Gasspisar, med både koklågor och ugn, intro
ducerades under 1910-talet. De tidiga gasköken utgjorde enbart ett 
komplement till vedspisarna, som vid denna tid helt dominerade 
spismarknaden. Gasköken användes huvudsakligen under sommar
halvåret. Vintertid fungerade nämligen vedspisen som kombinerad 
värmekamin och spis.

Avsättningen för gas till kokning, kokgas som den kallades, 
ökade långsamt före sekelskiftet, men tog fart därefter. Omkring år 
1910 blev kök och spisar den största marknaden för gas och under 
mellankrigstiden ökade denna marknad mycket snabbt - gasverken 
två- eller tredubblade sin gasförsäljning mellan krigen och kokgasen 
svarade för närmare 90 % av avsättningen år 1939.41 Under 1910-talet 
anlades i åtta städer helt nya gasverk, som enbart var avsedda för 
produktion av kokgas.

Gasspisens konkurrenskraft gentemot vedspisen ökades avse
värt på grund av två "yttre" faktorer. Den ena var stigande vedpriser 
till följd av hårdnande konkurrens om vedråvaran bl a från pappers- 
masseindustrin, vars produktion hodubblades mellan 1894 och 
1913.42 Under samma tid sjönk kolpriset. Prov utförda av Stock
holms gasverk visade att bränslekostnaden för en vedspis (som 
enbart användes för matlagning) var ca 3 gånger större än för en 
gasspis år 1923.43 Därtill kom att en gasspis var snabbare, enklare att 
temperaturreglera samt mer lättskött. Gasköken och -spisarna ökade 
därför snabbt i antal, men fram till mitten av 1920-talet dominerade 
kombinerade gas- och vedspisar.

En annan viktig faktor bakom kokgasens expansion var infö
randet av centralvärmesystem. Från 1910 och framåt byggdes flerta
let nya flerfamiljshus med centralvärme och 1945 var ca 70 % av 
lägenheterna i de större städerna centralvärmda.44 Införandet av 
centralvärme innebar att vedspisen inte längre behövdes för kökets 
uppvärmning och därmed kunde den inte längre hävda sig gent
emot gasspisen. Centralvärme gynnade också gasverken i ett annat 
avseende. Det visade sig nämligen att koks, som ju är en biprodukt 
vid gasframställning, var ett utmärkt bränsle för centralvärmepan
nor. Avsättningen för och priset på koks ökade kraftigt och koksen
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började svara för en betydelsefull del av gasverkens intäkter.
Under mellankrigstiden var det vedspisen som kvantitativt sett 

var gasspisens huvudkonkurrent. Men det dök även upp en ny 
konkurrent som gasverken fruktade betydligt mer - elspisen.

De första elspisarna var av ackumulerande typ. De matades 
kontinuerligt med en relativt svag ström och ackumulerade denna 
till värme. Denna spistyp var anpassad till de tidiga elnäten med 
likström, som inte tålde särskilt höga belastningar. Men de ackumu
lerande spisarnas energiförbrukning var hög, eftersom de stod på 
dygnet runt och mycket av värmen läckte ut till ingen nytta.43

Under 1920-talet utvecklades spisar som kunde avge en betyd
ligt högre värmeeffekt. De kallades kort och gott effektspisar. Deras 
införande hängde samman med att många elverk under 1920- och 
1930-talen gick över till växelström och högre nätspänningar, vilket 
ökade belastningskapaciteten avsevärt. Effektspisarna var dels 
snabbare än de ackumulerande och dessutom energisnålare, efter
som de stängdes av efter användning.

Till en början hade elspisarna svårt att hävda sig mot gasspi
sarna. Under 1920-talet var elspisens energikostnad ungefär dubbelt 
så stor och dess inköpspris flerdubbelt högre än gasspisens. Dess
utom tog matlagningen i genomsnitt 45 % längre tid med en elspis.46

Elspistillverkarna riktade därför i första hand in sina försälj- 
ningsansträngningar på områden där det inte fanns gas. Men även i 
gasverksstäder gick ett fåtal hushåll med gasspis över till elspis. Ett 
motiv var säkert den bättre renlighet som elspisar medförde. Ett 
annat var troligen att elspisen hade högre status - den uppfattades 
som modern. Det totala antalet elspisar i landet vid mitten av 1920- 
talet var dock inte större än ca 5000.4/

Elverken hade vid denna tid vissa avsättningssvårigheter. 
Under 1900-talets första två decennier hade kraft till industrin blivit 
den största marknaden för flertalet elverk, och efterkrigsdepressio- 
nens produktionsnedgång blev därför kännbar även för elverken. 
Flera elverksföreståndare förespråkade i början av 1920-talet att 
elverken, för att minska sitt beroende av industrikonjunkturerna, på 
allvar skulle inrikta sig på spismarknaden.48

Gasverksföreståndarna hade allt sedan belysningsstriden något 
av ett "elektricitetskomplex" och blev klart oroade av sådana utta
landen. Vid Svenska Gasverksföreningens årsmöte 1924 diskutera
des konkurrensen mellan gas- och elspisar ingående. En av delta
garna, direktör Molin från Malmö, framhöll:

En verklig fara för gasverken ligger emellertid däri, att om allmänheten efter 
hand skulle få den uppfattningen, att elektricitet skulle vara att föredraga 
framför gas för matlagning och att gasens användning för sådant ändamål 
vore under avskrivning, gasverkens utveckling komme att hämmas i den 
mån de bestämmande i samhällena delade denna uppfattning.49

Molin avslutade sitt inlägg med följande uppmaning till sina kol
leger:
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Tanken att man nu vore färdig med gasen och tiden mogen för en allmän 
övergång till elektriciteten, måste kraftigt motarbetas och allmänhetens 
förtroende för gasen med alla medel stärkas. Härför äro vi emellertid i ej 
ringa mån beroende av gasapparaterna och deras utveckling, varför gasver
ken måste göra vad på dem ankommer för att främja denna.50

Propaganda
krig

Vid mitten av 1920-talet förbättrades konjunkturen och industrins 
elkonsumtion ökade åter snabbt. Därmed avtog också elverkens 
behov av att finna nya marknader. Detta innebar dock inte att 
elverken gav upp spismarknaden. De inriktade sig emellertid i förs
ta hand på områden där det inte fanns gas, eftersom elspisens 
konkurrenskraft gentemot vedspisen var betydligt större.

Liksom fallet var vid konkurrensen om belysningsmarknaden, 
var gas- och elverken åter starkt beroende av dels användningsap- 
paraternas utveckling (i detta fall spisar), dels hushållens preferen
ser. Denna gång var verken dock betydligt aktivare och försökte 
själva påverka dessa faktorer. Så tog t ex Stockholms gasverk och 
elverk, som var de i särklass största i landet, aktiv del i utvecklingen 
av nya apparater. Gasverket utvecklade i början av 1910-talet en 
gasspis anpassad för svenska förhållanden, som sedan tillverkades 
av Husqvarna och blev mycket populär.51 Elverket utvecklade en 
ackumulerande spis, den sk Sevesspisen, ca tio år senare.52 Men 
framför allt satsade gas- och elverken stora resurser på att försöka 
påverka hushållens preferenser. Man kan faktiskt tala om ett propa
gandakrig om spismarknaden. Det var inte så mycket ett krig mellan 
gas- och elspisen, som främst ett krig mot vedspisen (och i viss mån 
koksspisen).

Gasverken var pionjärerna på propagandaområdet. Redan år 
1885 anordnade Stockholms gasverk en uställning där alla sorters 
kok- och värmeapparater förevisades.53 Exemplet följdes snart av 
andra. Hösten 1886 anordnade gasverket i Linköping en utställning, 
vars innehåll framgår av annonsen nedan (ur Östgöta Correspon- 
denten).54

Gasverkets Utställning
ombesörjer gasledningars utförande.

FörsSljer
VäggarmaVi Kronor^ Tahhiingares Kupor, ftrtin- 
nare af alla slag, Kokapparater* Strgkferns-viirmare
m. m., samt rör ocli rördelar — allt till de billigaste pris.

G»-, Kok- och UiiTirmiiogi-apiinter.
(Wubbes patent.)

Belönade med gnid- och .tilfvermedalj på Specialutståltningen i BrQjael.
Till följd af brånnarana lodamålrtenliga konstruktion med reglerbara lågOppningar blan 1*8 

hos dessa apparater en så stor m&ngd luft med den utströmmande lysgasen, att en knall- 
gasblnndning med grön ktrna i lågan kommer alt förbrännas.

Genom denna tå betydliga luftens blandning med gasen (80 vol. luft och 20 vol. gas) 
uppnås tillika en möjligast fullkomlig och dessutom luktfri förbränning. Å-andra sidaa 
ökas den vid upphettningen nyttiggjorda värmemängden väsentligt derigenom, att man kan, 
utan fruktan för någnu obehaglig lukt, sätta kokkärlets botten rakt pi brännareus spets 
ocli sä låta den hetaste delen af låtran verka på bottnen. l»cnna lördol medför, att vid 
jemförelse mellan gaskokaro euligt Wobbes system och förut befintliga apparater, de förra 
visat en gasbesparing af ända till 40 procent. (6917)
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I Göteborg gick man ännu ett steg. I gasverkets årsberättelse för år 
1890 står att läsa:

Gasspisar hava för tre månader utlämnats till kostnadsfritt lån [------- ]
Rörande matlagning å gas hava därjämte tryckta cirkulär utlämnats såsom 
tidningsbilagor. De flesta utlånade gasspisar hava vid lånetidens slut av 
förbrukaren inköpts.55

Under 1910-talet blev det vanligt att gasverken öppnade permanenta 
utställningar där spisar och andra gasapparater förevisades och sål
des. I Stockholm, Göteborg och Malmö engagerades också skolköks- 
lärarinnor som "gasinspektriser" med uppgift att hålla kurser och 
föredrag om matlagning med gasspis. Tonvikten vid dessa kurser 
låg på bakning, därför att det länge tycks ha levt kvar en misstro mot 
just gasugnen. Gasinspektrisen gjorde också hembesök hos nya 
abonnenter och gav dem skötselråd. Omfattningen av gasverkens 
propagandaverksamhet var betydande. Som exempel kan nämnas 
att gasverkets utställning i Göteborg hade årliga besöksfrekvenser 
på omkring 30 000 under 1920- och 1930-talen (stadens invånarantal 
vid denna tid var ca 250 000).56

Under 1910- och 1920-talen följde många elverk gasverkens 
exempel och öppnade utställningar och spred broschyrer med slag
ord som "elektrisk härd är slanten värd", "elektriskt kök - mindre 
stök" och "elektricitet - det bästa jag vet".57 Många elverk införde 
under 1930-talet nya hushållstaxor, som innebar att storförbrukare, 
dvs hushåll med elspis, fick betala ett betydligt lägre elpris än 
småförbrukare.

Både på el- och gassidan växte det också fram ett samarbete och 
erfarenhetsutbyte på det nationella planet inom ramarna för dels 
Svenska Elverksföreningen, bildad år 1903, dels Svenska Gasverksför- 
eningen, bildad år 1916. Båda föreningarna verkade bl a för utveck
landet av bättre användningsapparater och utarbetade också infor
mations- och propagandamaterial, som de enskilda verken kunde 
använda sig av.

1927 bildades Föreningen för elektricitetens rationella använd
ning (Fera) av Elverksföreningen, Elektroindustriföreningen och tre 
andra intresseorgan. Härigenom möjliggjordes ett direkt samarbete 
mellan elverken och elektroindustrin, som med ASEA i spetsen var 
på stark frammarsch vid denna tid. Feras huvudsyfte var att sprida 
upplysning och propaganda om elektricitetens alla användnings
sätt. Föreningen startade en facktidning för elbranschen, ERA, och 
framställde broschyrer och annat propagandamaterial riktat till olika 
kundkategorier. Vidare anställdes två hemkonsulenter som for lan
det runt och anordnade kurser i "elektrisk matlagning" för husmöd
rar. Verksamhetens omfattning var betydande. Under de första 25 
åren utgavs mer än 13 miljoner broschyrer och konsulenterna höll ca 
5000 föredrag för 150000 personer.58

På gassidan bildades aldrig någon motsvarighet till Fera, delvis 
därför att det här saknades en motsvarighet till elektroindustrin. 
Gasverksföreningen försökte dock delvis fylla samma funktioner
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Slutstriden

som Fera. Bl a anställde föreningen en hemkonsulent som liksom 
Feras konsulenter for runt till de lokala verken och höll kurser.

Sverige var inte det enda land där striden om spismarknaden 
till stor del fördes med propaganda och reklam. I USA spelade dessa 
medel en om möjligt ännu större roll. Moderna reklammetoder 
utvecklades till betydande del just under kampen om den amerikans
ka spismarknaden på 1930-talet.59

Fram till år 1950 erövrade framför allt gas-, men också elspisen 
stora andelar av spismarknaden på vedspisens bekostnad. Elspisen 
gjorde emellertid inga större inbrytningar på spismarknaden i stä
der där det fanns gasverk före 1950. Men på 1950-talet skärptes 
striden också i dessa städer.

Vid denna tid hade elspisintressenterna ett betydligt bättre 
utgångsläge än under mellankrigstiden. För det första hade elspi
sarna utvecklats. Kokplattorna kunde avge betydligt högre effekt 
och blev därmed snabbare än förr. Ugnarna var försedda med ter
mostater och var genom god värmeisolering tämligen energisnåla. 
Och priserna hade pressats ned tack vare långa produktionsserier - i 
början av 1950-talet hade ca 600 000 svenska hushåll försetts med 
elspis.60

För det andra hade elproduktionen och -distributionen byggts 
ut och förbättrats avsevärt. Under mellankrigstiden hade ett natio
nellt stamlinjenät byggts ut, vilket innebar att kraftproduktionen 
blev både billigare och mer tillförlitlig. Gasnäten däremot förblev 
lokala. Medan elpriserna hade halverats (i nominella priser) sedan 
1920-talet, låg gaspriserna kvar på samma nivå.61

Även på gassidan hade det skett en viss teknikutveckling, men 
den var betydligt mindre. Och den upphörde när gasspismarknaden 
började svikta efter kriget. Vid ett föredrag vid Svenska gasverks
föreningens årsmöte 1948 framhöll en representant för Husqvarna:
Vår fabrikation av gasspisar vid Husqvarna är, som torde ha framgått av 
vad jag visat, inriktad på löpande tillverkning. En dylik uppläggning är 
ekonomiskt berättigad endast om tillverkningen är av viss minimistorlek. I 
själva verket har den under de senare åren krympande marknaden för 
gasspisar gjort att man alltmer närmat sig denna undre gräns eller rent av 
passerat den.

Vi följer därför med stort intresse utvecklingstendenserna på markna
den och äro alltid mycket intresserade av gasverksexperternas uppfattning 
om den kommande utvecklingen - gas eller elström i städerna. Edra åsikter 
kan ge oss ledning vid planerandet av vår tillverkning på längre sikt.62

Gasverken fick också problem i ett annat avseende. I början av 1950- 
talet blev eldningsoljan en svår konkurrent till koksen. Oljan var 
både billigare och mer lätthanterlig än koksen och det skedde en 
snabb övergång till olja som bränsle för bostadsuppvärmning. Både 
priset och avsättningen för koksen sjönk, vilket allvarligt försämrade 
gasverkens ekonomi.

Gasverken i de mindre städerna hamnade i akuta svårigheter 
och nio av de minsta gasverken lades ned under första halvan av 
1950-talet. Gasverken i de större städerna hade ett starkare utgångs
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läge, men även för dem var den framtida utvecklingen mycket 
oviss.63

Det finns ett ingående resonemang om gasverksindustrins 
framtidsmöjligheter, som de tedde sig vid denna tid, i den statliga 
bränsleutredningens betänkande (SOU 1956:58). Utredningen fram
höll att hushållens energiförbrukning för matlagning minskat sedan 
1930-talet och kunde förväntas fortsätta att minska. Som orsaker till 
denna utveckling angav utredningen dels att allt fler förvärvsarbe
tande och skolbarn åt dagens huvudmål utom hemmet, dels att de 
förvärvsarbetande kvinnorna, som snabbt ökade i antal, i större 
utsträckning köpte färdiglagad mat. Eftersom hushållens gasför
brukning till alldeles övervägande del just gick till matlagning, var 
denna nedgång i energiförbrukningen för matlagning ett allvarligt 
hot mot gasverken, framhöll utredningen. Den gjorde att det blev 
allt mindre lönsamt att installera gasledningar i nya hus.64 I vilken 
mån befintliga gasspisar skulle bytas ut berodde till stor del på 
konsumentsynpunkter och av dem gav utredningen följande bild:

Fördelar med elektricitet:
- Ugn med hög verkningsgrad
- Inga rökgaser
- Riskerna för olycksfall möjligen något mindre för elektricitet än för gas 
Fördelar med gas:
- Snabbare matlagning
- Större reglerbarhet
- På lång sikt mindre reparationskostnader för spisarna.

Man torde komma sanningen ganska nära om man sammanfattar dessa 
konsumentsynpunkter på så sätt, att bägge energiformerna kan på ett full
gott sätt tillgodose hushållens behov av energi för matlagning men att gasen 
ur praktisk matlagningssynpunkt kanske har ett visst försteg.65

Utredningens slutsats blev att gasen skulle få svårt att i längden 
hävda sig gentemot elektriciteten om den enbart användes till spi
sar. Gasens ställning skulle dock kunna förbättras om den även 
började användas till varmvattenberedning i större omfattning, 
framhöll utredningen och pekade på erfarenheterna från ett experi
ment i Stockholm där varmvattenberedning med gas i flerbostads- 
hus hade lett till energibesparingar på 65 % i förhållande till central 
varmvattenberedning.66

Varmvattenberedning blev nu aldrig någon stor marknad för 
gasverken och utredningen fick rätt i sin bedömning att gasen skulle 
få svårt att hävda sig gentemot elektriciteten. 1950- och 1960-talen 
blev den stora gasverksdödens årtionden. Av de 37 gasverken som 
fanns år 1950 återstår idag bara 8. Och även dessa överlevande 
gasverk har fört en tynande tillvaro och har fått se många abonnen
ter gå över till elektricitet.
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Summering
Som framgått av den tidigare framställningen så är det en lång rad 
teknisk/ekonomiska och institutionella faktorer av ofta ganska till
fällig natur som har påverkat konkurrensen mellan gas och el. Om 
man vill försöka finna ett mönster i utvecklingen tror jag att det är en 
hjälp att utgå från det faktum att såväl gas som elektricitet är tekni
ker av utpräglad systemkaraktär. Båda kräver stora initialinveste
ringar i produktions- och distributionsanläggningar och de har där
för påtagliga stordriftsfördelar, dvs ju fler kunder som är med och 
delar på de fasta kostnaderna desto billigare blir det för var och en. 
Det omvända gäller också - om anslutningen eller förbrukningen 
minskar ökar andelen fasta kostnader per kund. Detta innebär att 
system av typen gas och elektricitet har något av en "inneboende 
strävan" att expandera. När deras expansion hotas, hotas deras hela 
existens.

När gasen efter sekelskiftet obevekligt konkurrerades ut från 
belysningsmarknaden, på grund av glödlampans överlägsna tek
niska egenskaper, kunde den i stället expandera på en ny och myc
ket större marknad, spismarknaden. Men när denna marknad stag
nerade omkring år 1950 så lyckades gasen inte finna någon ny 
marknad. Försök gjordes visserligen att skapa marknader för gas till 
varmvattenberedning, industriella processer och husuppvärmning, 
men de hade ingen större framgång.

Elektriciteten däremot har inte bara lyckats behålla sina gamla 
marknader utan även successivt lyckats finna nya marknader att 
expandera på: först belysning, sedan motorer och processer i indu
strin, järnvägar och spårvägar, hushållsapparater och på senare tid 
husuppvärmning. Elektriciteten har idag fått en ställning som uni
versalenergiform som påminner om den veden hade fram till mitten 
av 1800-talet. En viktig anledning till att elektriciteten vann slaget 
om spismarknaden, där själva spisarna var tämligen likvärdiga, var 
att elektriciteten, till skillnad från gasen, expanderade starkt på 
andra marknader och därigenom kunde kostnaden per levererad 
energienhet sänkas efterhand.

En intressant iakttagelse när det gäller elsystemet är att man 
tämligen snart kan hamna i en situation där en ytterligare ökning av 
systemet medför stigande kostnader i stället för - som hittills - 
sjunkande. (Om man av miljövårdsskäl vill bevara några av de stora 
älvarna är snart den ekonomiskt utbyggbara vattenkraften helt 
utbyggd. Också mottryckspotentialen är snart uttömd. Kolkon- 
denskraftverk och vindkraftverk - och även nya kärnkraftverk för 
den delen - är avsevärt dyrare än nuvarande kraftproduktion. Pro
blemet kommer att accentueras ytterligare när kärnkraften skall 
börja tas ur drift på 1990-talet.) Det kan alltså inom något årtionde 
bli samhällsekonomiskt lönsamt att minska elkonsumtionen!

En annan viktig egenskap hos systemtekniker av gasens och 
elektricitetens typ är att de är "tröga", att de har långa ledtider, som 
man brukar säga. Det tar 5-10 år från det att man beslutar att bygga
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en ny produktionsanläggning tills den är färdig att ta i drift. Och 
sedan har de en livslängd på kanske 30 år. Förväntningarna om 
systemets utveckling under de närmaste decennierna är därför vik
tiga för de ev utbyggnadsbeslut som fattas. Om det uppstår tvivel 
om systemets framtida expansion är detta i sig ett allvarligt hot. Det 
illustreras tydligt av direktör Molins uttalande år 1924 (jfr s 209): 
"Tanken att man nu vore färdig med gasen och tiden mogen för en 
allmän övergång till elektriciteten, måste kraftigt motarbetas och 
allmänhetens förtroende för gasen med alla medel stärkas."

Man lyckades också bibehålla förtroendet för gasen den 
gången; nya hushåll gick över till gas och spisfabrikanterna fortsatte 
att vidareutveckla gasspisarna. Men åren kring 1950 hamnade gasen 
i en "förtroendekris", vilket t ex framgår av Husqvarnarepresentan- 
tens uttalande år 1948 (jfr s 212). Denna gång lyckades inte gasver
ken häva misstroendet om gasens framtid och man hamnade i en 
ond spiral; varken hushållen, apparattillverkarna eller gasverken 
själva vågade göra några nya investeringar.

Man kan spekulera över om en annan utveckling hade varit 
möjlig. I många andra industriländer expanderade gasen starkt 
under 1950-talet, och användes bl a till varmvattenberedning och 
husuppvärmning. Gasens svaga punkter var att den framställdes ur 
kol och att det bara fanns lokala system. Det fanns dock vissa planer 
under 1950-talet att knyta ihop ett antal städers gasverk i regionala 
system.67 Sådana regionala gassystem kring Mälardalen och Väst
kusten hade möjligen kunnat bli konkurrenskraftiga för bl a hus
uppvärmning.

Nu, trettio år senare, är man inom det sk Sydgasprojektet i full 
färd med att bygga upp ett sådant regionalt gassystem i Sydsverige 
baserat på naturgas från de danska nordsjöfälten. Projektet leds av 
Sydkraft och ett antal kommuner. Vattenfall har projekterat en gas
ledning som är tänkt att gå tvärs igenom hela Sverige och som är 
avsedd för naturgas från den norska kontinentalsockeln utanför 
Tromsö. Ledningen kan tidigast byggas under 1990-talet. Det finns 
vidare vissa planer på att bygga en rörledning under Bottenhavet 
från Sverige till Finland. Det skulle möjliggöra naturgasimport från 
de enorma naturgasfyndigheterna i Sovjet.

Det kan alltså bli en renässans för gastekniken fram till sekel
skiftet, vilket skulle kunna innebära att vi får uppleva en tredje rond 
i matchen mellan gas och elektricitet. Naturgasen är nämligen till 
stor del tänkt att användas för ändamål som idag tillgodoses med 
elektricitet. Det gäller dels industriella processer, dels uppvärmning 
av småhus och radhus.

Jämfört med situationen för hundra år sedan är rollerna dock 
ombytta. Nu är det elektriciteten som är den etablerade energifor
men och gasen som är uppkomlingen. Och denna tredje rond kom
mer nog att utkämpas i väl kontrollerade former, eftersom det är 
Sydkraft och Vattenfall som leder arbetet med naturgasintroduk
tionen.
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Noter Förkortning: Svenska Gasverksföreningens Årsbok = SGÅ

1. För redogörelser av gasindustrins tillkomst se t ex Trevor Williams, A History of 
the British Gas Industry. Oxford 1981, och Malcom Pebbles, Evolution of the Gas 
Industry. London 1980.

2. Små gasverk drivna med beckolja fanns i några tiotal industrier runt om i landet. 
Denna gasverkstyp hade utvecklats på 1820-talet av Gustaf Magnus Schwartz, 
"Technologie Professor” vid Vetenskapsakademien och sedermera den förste 
föreståndaren för Teknologiska Institutet i Stockholm. På grund av att beckoljan 
steg i pris upphörde smågasverkens vidare utbredning. Se Olof Holmqvist, 
"Svenska Gasteknikens historia, del I och II” i SGÅ 1938, del II resp SGÅ 2951, del I.

3. Gösta Bodman, Göteborgs stads gasverk 1888-1938. Göteborg 1938.
4. Äldre årgångar av SGÅ (som började ges ut 1923) innehåller utförlig statistik för 

samtliga gasverk med bl a angivande av tidpunkt för första anläggning.
5. Sven Klemming, "Om Stockholms belysning, offentlig och privat, under perio

den 1800-1850”, Daedalus 1971. Stockholm 1971.
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Summary
Competition Between Gas and Electricity

Gas and electricity are two energy supply 
systems with many similarities, which 
makes it interesting to study the competi
tion between them. Their main similarities 
are that both are forms of energy of high 
quality with many potential areas of appli- 
cation such as lighting, power and heat. 
They are also flexible in the sense that they 
can be produced from several energy 
sources. Furthermore they both require 
heavy initial investments in production and 
distribution systems.

In Sweden the competition between 
gas and electricity can be divided into two 
phases. First, at the turn of the century, they 
competed for the lighting market and later, 
in the middle of this century, for the cook- 
ing market. This paper discusses technical, 
economic and institutional factors which in- 
fluenced the outcome of the competition.

Competition for the lighting market 
At the end of the 19th century three new 
types of lamp were introduced in Sweden. 
In the 1850s and 1860s almost 30 major 
towns built gas Utilities. The gas was used 
to light streets, factories, shops, restaurants, 
etc, as well as well-to-do homes. Paraffin 
lamps were introduced in the 1860s.

Unlike gas, paraffin was easy to trans
port and store and the paraffin lamp there- 
fore spread rapidly through the whole coun- 
try. Even in towns with a gas utility paraffin 
lamps were bought by many households 
that couldn't afford to inställ gas. Electric 
lighting entered the scene in the 1880s 
—arc-lamps first and incandescent lamps 
soon after. Electric lighting was, like gas 
lighting, mainly used for more "exclusive" 
purposes. For a long time it was far too 
expensive for ordinary people.

There was a fierce struggle for the light
ing market between these three types of 
lamp around the turn of the century, not 
only in Sweden, but internationally. It was 
in fact a battle of strategic importance, as 
lighting was the first major market for gas.

petroleum and electricity, which today play 
such important roles for global energy sup- 
plies. This struggle resulted in rapid tech- 
nological development within the lamp 
field.

The first technological break-through 
came in the gas area, with the invention of 
the incandescent mantle, which brought a 
tenfold increase in efficiency. When it was 
introduced on the market in the 1890s it 
substantially decreased the cost of gas-light- 
ing, and thereby greatly strengthened the 
position of the gas industry vis-a-vis the 
electric industry.

Around the turn of the century electric 
incandescent lamps with new filament 
materials were introduced. These had high- 
er efficiencies and longer lives than the 
traditional carbon filaments and therefore 
led to a major decrease in the cost of electric 
lighting between 1905 and 1910.

Until the introduction of the metal fila
ment lamp, electric lighting and gas lighting 
were fairly equivalent from a technical and 
economic standpoint, which made it poss- 
ible for institutional factors to play an impor
tant role in the competition.

At the end of the 19th century, gas 
lighting was a technology with powerful 
and influential interests behind it. In many 
towns these gas interests used their influ- 
ence to prevent the building of electric pow
er stations. In 1905, twenty years after the 
first electric utility was built in Sweden, 
about half of the towns having gas Utilities 
still lacked an electric utility. In the follow- 
ing three years, however, in all but three of 
these towns an electric utility was built. 
This shows that with the introduction of the 
new metal filament lamps the gas interests 
could no longer prevent the advance of elec
tricity.

The following decade was a dark period 
for gas lighting, not only because of the 
metal filament lamps but also because of the 
embargo during World War I. The embargo 
resulted in shortages of coal and petroleum
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products, which led to a sharp rise in the 
cost of lighting with gas and paraffin lamps. 
The price of electricity was only marginally 
affected by the war. Consequently a rapid 
electrification took place throughout the 
country during the war years. By 1920 gas 
lighting was almost completely wiped out 
from the market.

Competition for the cooking market 
For the gas industry cooking became the 
most important market in the first decades 
of the 20th century. The traditional energy 
source for cooking—both in the countryside 
and in towns—was wood. What compli- 
cated the replacement of the wood range by 
the gas range was the fact that the former 
served two functions: besides cooking it 
was the only heat source in the kitchen dur
ing the winter.

With the introduction of central heating 
during the interwar years the wood range 
wasn't necessary for heating purposes any 
longer and gas ranges soon became pre- 
dominant in larger towns.

The wood range was quantitatively 
speaking the principal competitor to the gas 
range in the interwar years. However, a new 
competitor, which the gas industry feared 
much more, appeared on the market in the 
1920s—the electric range.

In the initial phase the electric range 
could not compete with gas. It was much 
more expensive, and the average cooking 
time was substantially longer compared to 
cooking with gas. Furthermore its energy 
cost was much higher. The electric Utilities 
and the electric range producers, therefore, 
at first concentrated their efforts in areas 
without gas.

After World War II the competition be
tween the gas range and the electric range 
hardened. The position of the latter had 
now become much stronger than in the 
1920s, primarily due to two factors. Firstly,
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technical developments had made the elec
tric range faster and more energy-efficient 
(especially the oven) and the unit price had 
also decreased due to longer production 
series. The second factor concerns develop
ments on the energy supply side. The re
gional electrical supply systems of the 1920s 
had been integrated into a national system, 
which led to successively lower electricity 
rates. In contrast, the gas supply systems 
remained local and the price of gas almost 
constant.

The gas industry faced other problems 
as well in the beginning of the 1950s. At this 
time petroleum entered the heating market 
and soon almost drove coal out of business, 
which seriously affected the economy of the 
gas industry.

In this situation the gas industry tried 
to develop new markets, primarily for hot 
water boilers and industrial heat processes, 
but without much success. Consequently, 
gas consumption sank in most towns, and 
many Utilities, especially in smaller towns, 
had to close down during the 1950s and 
1960s. Out of 37 gas Utilities in 1950 only 8 
remain today and several of them will be 
closed down in a few years.

However, the Swedish gas industry is 
at present experiencing something of a re- 
naissance. In the south of Sweden a regional 
gas system is under construction and next 
year a pipe-line from the Danish gas fields 
in the North Sea will be completed. Investi- 
gations are also under way about the 
possibilities of building a pipe-line under 
the Baltic to Finland, thereby connecting 
Sweden with the huge gas fields in the 
Soviet Union.

This natural gas is intended for pur
poses that to a large extent are supplied by 
electricity. We may therefore experience a 
third phase in the competition between gas 
and electricity at the end of this century.

He is at present writing a doctoral thesis on the 
history of the energy supplies of Swedish towns 
with the emphasis on the growth of the energy 
Utilities - gas, electricity and district heating.
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