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Bakgrund 
Under första världskriget var Sverige i stor utsträckning isolerat från omvärlden. Detta 
innebar bl a att oljebaserade råvaror var svåra att få tag på. Lysfotogen, som användes till 
hemmens fotogenlampor, var under kriget mycket dyr och karbidlampor användes ofta i 
stället.  
Under början av 1900-talet hade elektrisk belysning blivit allt vanligare i takt med att 
vattenkraftstationer byggdes och elnätet byggdes ut i städer och större tätorter. 
För att stimulera vattenkraftsutbyggnaden även på landsbygden inrättade regeringen år 1918 
den sk Kraftledningsfonden, som tillhandahöll lån till lokala ekonomiska föreningar som ville 
utnyttja den lokala vattenkraften och bygga lokala elnät i anslutning till små kraftstationer. 
 
I Mulestad i Odensvi fanns sedan lång tid ett vattendrivet sågverk som drevs i en 
bysamfällighet och användes av traktens bönder för husbehovssågning. Varje år höll man en 
sk ”sågräkning” dvs ett årsmöte där det gångna årets sågningar redovisades och kostnaderna 
fördelades på basis av hur mycket var och en hade sågat. En stående utgiftspost i den 
ekonomiska redovisningen var mat och dryck till sågräkningen. I bokföringen från år 1902 
kan man exempelvis läsa: 
3 liter brännvin 3,60 kr, 1 liter Conjack 1,60 kr, 2 dussin öl 2,00 kr, Kött 2,85 kr, 1 kilo smör 
1,50 kr, Ansjovis och sill 1,25 kr. 
 

 
 
 

Sågräkningarna vid Mulestad vattensåg blev av naturliga skäl ganska ”blöta” tillställningar. 
Enligt muntliga uppgifter så blev vid ett tillfälle en av bönderna så full att han inte kunde ta 
sig hem på egen hand utan kördes hem placerad i en skottkärra av nyktrare vänner. Enligt 
samma uppgiftslämnare kom denne bonde aldrig mer upp på benen igen utan förblev 
sängliggande tills han avled en tid senare. 
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Planer på ett kraftverksbygge 1918 
Det är nog inte en orimlig tanke att det vid sågräkningen år 1918 diskuterades en idé om att 
bygga ett elektriskt kraftverk i anslutning till vattensågen. Intresset bland Mulestadbönderna 
var säkert mycket stort och kontakter togs även med bönderna i Boda. Där fanns även Boda 
Tekniska Fabrik, vars ägare Erik Olsson hade ett stort intresse för tekniska nymodigheter. Han 
var bl a en ivrig fotograf och en tidig bilinnehavare trots att den tekniska fabriken knappast 
var en verksamhet som genererade stora inkomster. I närheten av vattensågen fanns även 
Åhagens garveri och Lagmansjö kvarn vars ägare var intresserade. 
 
Den 10 oktober 1918 hölls den första föreningsstämman för ”Mulestad Elektriska förening 
med begränsad personlig ansvarighet”.  
Följande personer undertecknade då de antagna stadgarna: 
 
Emil Franzén (58), Albert Andersson (61), Karl Johansson (39), Waldemar Andersson (25), 
och John Nilsson(46), från Mulestad. 
Gustaf Nilsson(66) i Brånefall och John Svensson(32) i Klommersten. 
Ludvig Andersson, C.G. Hjort(51) och Gottfrid Johansson(48) från Boda. 
Erik Olsson(45), Boda Tekn Fabrik 
Knut Edlund (48), Lagmansjö kvarn. 
K. A. Nilsson (52), Åhagens garveri. 
 
 
 

 
 

 
Mulestads elektriska förenings stadgar publicerades i ett tryckt häfte på 13 sidor. De trycktes 
av C. O. Ekblad & C:o tryckeri i Västervik 1919.  
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Offert förkastades p g a för hög kostnad. 
Redan i början av år 1918 hade frågan om ett kraftverk vid vattensågen diskuterats. En offert 
på ett kraftverksbygge med avancerade beräkningar och utförliga ritningar lämnades av 
byggmästare A.H. Sköld i Mjölby den 23 april 1918. Offerten är adresserad till John Nilsson 
m fl varför det inte är otroligt att han var en av de mer pådrivande av bönderna. Offerten har 
föregåtts av någon typ av projektering eftersom Sköld i sitt följebrev till offerten skriver: 
”Tager mig friheten närsluta en räkning för mitt arbete”. Denna räkning finns dock inte 
bevarad bland föreningens räkenskaper. 
 
Skölds förslag innehöll tre alternativa byggnadslösningar. En med en trätub, en med en kanal 
och en med betongdamm. Samtliga alternativ innehöll en turbin med plåtsug och krök samt 
regulator. Dessutom förutsattes i offerten att det befintliga sågverket flyttades till annan plats. 
Den totala byggkostnaden som offererades av Sköld var 34 712 kr och då fanns inte någon 
som helst elektrisk utrustning med. Sköld anger dock detta summariskt som ”Elektriska 
ledningar” till en kostnad av 30 000 kr vilket innebär en total kostnad på ca 65 000 kr. Han 
skriver vidare i sin lönsamhetsberäkning att ”Kraftstationen representerar 900 ljuspunkter à 
8 kr, vilket skulle ge en inkomst på omkring 7000 kr/år. 
 
Det är troligt att man förkastade Skölds förslag på en helt ny kraftstation p g a de mycket höga 
kostnaderna. I stället valde man att utnyttja sågens befintliga vattenhjul som drivkraft och 
endast installera generator och elektrisk utrustning. Kraften skulle överföras med hjälp av en 
rem från vattenhjulet. 
 
 

 
 

Vattenhjulet vid Mulestad kraftstation  
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Ett billigare alternativ valdes. 
En ny offert togs in den 13 september 1918 in från F:a Oswald Wendel i Gamleby. I denna 
ingår den nödvändiga elektriska utrustningen bl a en trefasgenerator, 6 st transformatorer och 
4800 m galvaniserad järntråd för 3000 volt och 2500 m galvaniserad järntråd  för 230 volt. 
Offerten omfattar även kostnader för montering av ledningarna. Totalt 24 970 kr. 
 
Föreningens 13 medlemmar förband sig att kontant erlägga 600 kr till föreningen. Dessutom 
skulle man lämna en revers på 1480 kr som kunde  användas som säkerhet för lån. 
 
Under senhösten 1918 skickade man in en ansökan om statligt lån till Kraftledningsfonden. 
Lånevillkoren var sådana att delägarna var tvungna att förbinda sig att garantera 50% mer än 
lånesumman.  
 
Kontakter med statliga myndigheter.  
 
15 januari 1919 skickades en koncessionsansökan in till regeringen om att få bygga de 
nödvändiga högspänningsledningarna. I ansökan bifogades kartor som visade var ledningarna 
korsade befintliga vägar.  
 
7 mars 1919  beviljade Kungliga Kommerskollegium och Kungliga Lantbruksstyrelsen ett lån 
ur kraftledningslånefonden på 15 000 kr. Lånet utbetalades via en s k kommissionär hos 
kommerskollegium, hovrättsnotarie Isak Blom, som hjälpte till så att pengarna blev 
tillgängliga via Skånska Handelsbanken. 
 
28 mars 1919 beviljade regeringen Mulestad Elektriska Förening m.b.p.a tillstånd att: 
 
”från en kraftstation vid Mulestad i Odensvi socken av Kalmar län framdraga elektriska 
högspänningsledningar till Mulestad och Boda gårdar i samma socken” 
 
 

  

                         Konung Gustav V                 Finansminister F V Thorsson  
 
Kungl. Maj:ts resolution är försedd med konung Gustav V:s signatur och sigill och dessutom 
underskriven av finansministern F.V.Thorsson. 
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Kungl. Maj:ts  resolution (Sid 1) 
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Kungl. Maj:ts  resolution (Sid 2) 
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Kraftverksbygget startar 
Under våren 1919 började man bygga kraftstationen. Byggandet av ledningstorn på den gamla 
vattensågen, maskinhus och uppsättning av stolpar för högspänningsledningarna gjordes 
troligen av andelsägarna själva. Allt elektriskt arbete utfördes av montörer från F:a Oswald 
Wendel i Gamleby enligt den offert som han tidigare hade lämnat. 
Leveransen av trefasgeneratorn från ASEA fördröjdes vilket gjorde att konsulenten vid 
Kalmar läns Elektriska förening i ett brev till föreningen beklagade fördröjningen med orden: 
 
”Vi har fått vår anläggning fördröjd genom försenad leverans från ASEA” är ett yttrande 
som man jämt och ständigt får höra från olika håll. ASEA:s leveransbestämmelser äro också 
sådana att man ej på laglig väg kan komma åt dem. Det är att hoppas, att de utländska 
firmorna, främst de tyska, snarast möjligt kunna upptaga sin fabrikation och införa litet 
konkurrens på den svenska marknaden, så att de svenska bolagen tvingas sänka sina 
nuvarande oskäligt höga priser på maskiner och transformatorer. 
 
Första världskriget hade slagit ut den tyska industrin (bl a Siemens och AEG) vilket gjorde att 
ASEA i praktiken hade en monopolställning för elektriska maskiner vid denna tidpunkt. 
 
14 april 1919 fick föreningen ett brev från Elektriska Inspektionen i Stockholm. Det innehöll 
en tryckt beskrivning av regler för ”Koncessionspliktiga Elektriska anläggningars tagande i 
bruk. Där stod bl a: 
 
”Det är således tillåtet att taga en koncessionspliktig anläggning i bruk under villkor: 
1) att koncessionsansökning inlämnats. 
2) att vederbörande inspektör lämnat sitt tillstånd därtill.” 
 
28 juni 1919 besiktade konsulenten vid Kalmar läns elektricitetsförening, Tor Engström 
anläggningen. Den godkändes för igångsättning utan anmärkningar.  
I anslutning till besiktningsutlåtandet bifogades följande: 
 
”Beskrivning 
Anläggningen avser att för belysningsändamål utnyttja ett inom Mulestad befintligt vattenfall. 
I kraftstationen uppsättes en trefasgenerator för 230 volt huvudspänning och 50 perioder i 
sekunden driven med rem från ett vattenhjul. Sedan strömmen upptransformerats till 3000 
volt ledes den i galvaniserad järntråd av 14 mm2 area dels en ledning av 1300 meters längd 
till Boda och dels en ledning av 1700 meters längd till Mulestad. På c:a 1000 meters avstånd 
från kraftstationen å den senare linjen samt å linjernas båda ändpunkter skall strömmen 
nedtransformeras till 230 volt (127 volt till jord) samt utgå i distributionsledningar och 
användas för belysning samt drift av motorer. 
Ledningen får en sammanlagd längd av 3000 meter. Den går uteslutande fram över 
föreningsmedlemmarnas ägor. Den går icke fram över allmän väg. Den korsar utfartsvägen 
från Lagmansjö kvarn på tre ställen samt utfartsvägen från Klommersten gård på ett ställe.” 
 
I de årliga lagstadgade redovisningarna till landsfiskalen om befintligt elektricitetsverk 
framgår att vattenhjulets drivkraft anges till 21 hkr och den installerade generatorns effekt är 
7,5 kVA dvs 7500 Watt.  
Den totala effekten i hela kraftverket motsvarade alltså ungefär energibehovet vid drift av ett 
enda elektriskt bastuaggregat i våra dagar. 
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Bild från maskinrummet i Mulestad kraftstation. 
Pojkarna på bilden är troligen Gustav(f.1905) och Bertil Johansson(f.1910) från Hagalund. 
Deras far Karl Johansson var kraftstationens förste maskinist. 
 
 
Elproduktionen startar 
Under sommaren 1919 startade elproduktionen vid det nya kraftverket. En maskinist 
engagerades och installationerna av distributionsledningar och belysning i de olika gårdarna 
fortsatte under hela hösten. Kostnaderna för installationerna fick de enskilda fastighetsägarna 
stå för själva. 
En viktig fråga var hur mat- och bostadsfrågan för de hitresta montörerna skulle lösas. 
 
16 augusti 1919 bestämdes på ett styrelsemöte: 
 
”Lyset går till kl 10 em. Medgiver vattentillgången gång under nätterna köres med halv kraft 
från kl. 9 em till ½ 6 fm då full kraft gäller.” 
 
Kraftstationen sköttes i början av ”Johansson i Hagalund” som till detta styrelsemöte begärt 
en ersättning på 800 kr för sitt hittillsvarande arbete.  Det tyckte styrelsemedlemmarna var på 
tok för bra betalt och beslutade att frågan om ersättningen skulle uppskjutas till nästa 
styrelsemöte. 
 
Frågan om skötseln av kraftstationen återkom vid flera styrelsemöten. 
 
29 november 1919 kan man bl a läsa följande i styrelseprotokollet: 
”Uppdrogs åt Erik Olsson i Haga att underhandla med August Johansson i Flytthem om 
åtagande af skötseln af kraftstationen. 
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Att montörerna fanns kvar i byarna ännu sent på hösten förstår man när man i samma 
styrelseprotokoll läser: 
 
”Uppdrogs åt Valdemar Andersson , Karl Johansson och Emil Franzén att ordna matfrågan 
för montörerna under deras arbete i december.” 
 
Föreningen tecknade även en brandförsäkring på 10 000 kr för kraftstationen och 
högspänningsledningarna hos ”Ömsesidiga Brandförsäkringsbolaget GÖTA, Linköping”. 
Ombud för försäkringsbolaget var sågverksägaren Ernst Gabrielsson från Åseda som var 
svåger med både Karl Johansson i Mulestad och Erik Ohlsson i Haga. Denne Ernst 
Gabrielsson kom senare att driva en ångsåg i Mulestad. 
 
Installation av distributionsledningarna på de olika gårdarna. 
Under hösten 1919 fortsatte installationen av distributionsledningarna i bostadshusen och 
ekonomibyggnaderna både i Mulestad och Boda. Det handlade då om investeringar som de 
enskilda fastighetsägarna stod för själva. Kostnaderna var beroende av hur många ljuspunkter 
som sattes upp. För exempelvis Albert Andersson i Mulestad slutade räkningen på 728,50 kr 
medan räkningen för Brånefall slutade på 930,35 kr. För denna summa fick de 16 respektive 
19 ljuspunkter installerade. 
.  

  
 

Totalt installerades i de olika gårdarna 155 lampor. Det fanns inga elmätare utan 
abonnenterna betalade till föreningen en viss summa (3 kr) varje år för varje lampa 
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I samband med betalningen till föreningen för ”lyset” bifogade ett år änkan efter garvaren i 
Åhagen följande brev: 
 

 
 
De första åren med elektriskt ”lyse”. 
Troligen var entusiasmen över det elektriska lyset stor till att börja med. Så småningom visade 
det sig dock att förväntningarna varit alltför stora. En maskinist var tvungen att arvoderas för 
”skötsel av kraftverket”.  Den bristande vattentillgången medförde att man varje kväll kl 
22.00  var tvungen att stänga av kraftverket och dämma upp vatten för kommande dags drift. 
Varje kväll blinkade maskinisten med lyset 15 min före avstängning för att byborna skulle 
förvarnas om avstängningen. Remskivornas lager var tvungna att smörjas med konsistensfett 
kontinuerligt för att minimera friktionen och därmed kraftverkets effekt.  
Under kraftverket livstid tjänstgjorde bl a John Svensson i Klommersten, Ernst Hall i Haga, 
och Erik Strömsten i Åhagen som maskinister. 
Någon möjlighet till drift av elektriska motorer för exempelvis tröskning räckte kraften aldrig 
till. Järntrådsledningarna åstadkom stora energiförluster och ett kraftverk drivet av ett 
vattenhjul i stället för turbin har inte alls samma verkningsgrad. Kostnaderna för det statliga 
lånet från Kraftledningsfonden ökade dessutom för varje år och det var redan tidigt uppenbart 
för föreningens medlemmar att ekonomin inte var stark och att satsningen kanske inte var helt 
lyckad. 
 
21 mars 1921 kan man läsa i årsmötesprotokollet: 
 
”§8 Föreningen beslöt att utgå ur Kalmar läns Elektriska förening genom att icke erlägga 
årsavgiften” 
 
”§9 Beslöts att uppdraga åt styrelsen att höra sig för om anskaffning af penningar att inlösa 
det statliga lånet med, enär detta ställer sig för dyrt för föreningen.” 
 
Senare samma år inlöstes det statliga lånet på 15 000 kr genom att de tre 
föreningsmedlemmarna C G Hjort i Boda, Melker Larsson i Boda och Gustav Nilsson i 
Brånefall lånade föreningen 5000 kr vardera mot 5% årlig ränta. I samband med Melker 
Larssons död år 1925 återbetalades lånet och Knut Edlund i Lagmansjö gick in som långivare. 
 
Problemen med den otillräckliga effekten kvarstod dock. 
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Utbyte av järntrådsledningar mot koppartråd 
 
20 juli 1924 kan man läsa följande i ett styrelseprotokoll:  
 
”§2 På grund av yrkande af elektriska inspektionen genom en p. m. från inspektören att 
ersätta järnledningarna med koppar beslöts att efterkomma nämnda yrkande så fort som 
möjligt.” 
 
”§3 Beslöts att begära kostnadsberäkning på arbetet, å såväl materialet som arbetet af 
montörerna Gunnar Liv i Åseda och Norstedt i Kisa samt när anbuden inkommit 
sammankalla föreningen till extra föreningsstämma för att besluta om arbetets utförande.” 
 
Inget protokoll finns bevarat från den efterföljande extra föreningsstämman men en offert och 
räkning på utfört arbete från Norstedts Elektriska Byrå i Kisa finns. Offerten från Norstedts 
innehöll två alternativ: 
 
1) Omläggning af huvudledning 1 fas och nollan med 10 mm2 koppar, servisledningarna med 
6 mm2 koppar. Tillsammans c:a 5270 m till ett pris af 1550 kr. 
 
2) Omläggning av endast nollan på huvudledningen med 10 mm2 koppar, servisledningarna 
med 6 mm2 koppar. Tillsammans c:a 5270 m till ett pris af  775 kr. 
 
Utbytet av järnledningar till koppar gjordes av Norstedts Elektriska Byrå i Kisa under hösten 
1924. Räkningen slutade totalt på 1013,35 kr, vilket tyder på att  man valde det billigaste 
alternativet dvs att endast byta ut nollans ledning från järn till koppar. Troligen bidrog detta 
val till att den förväntade ökade effekten hos kraftstationen i stort sett uteblev.  
 
 
Brand i en transformator 
 
På eftersommaren 1926 inträffade en brand i en av de sex transformatorerna, troligen 
orsakad av ett åsknedslag. Transformatorn blev totalförstörd och en ny köptes in av AB 
Gamleby Elektricitetsverk & Mek.Verkstad. Kostnaderna för denna transformator 585,40 kr 
ersattes fullt ut av den tecknade brandförsäkringen. 
 
 
Ständiga reparationer 
 
Från åren 1928 och 1929 finns en rad räkningar som gäller reparationsarbeten vid 
kraftverket. Vattenhjulet lagas flera gånger och axlar och lager byts ut. Antalet avbrott i 
strömleveranserna måste ha varit mycket stort. Utgifterna gäller bl a arbete som utförts av 
Karl Johansson och hans söner Gustav och Bertil från Hagalund.  
 
 
 



13 
 

Turbin istället för vattenhjul. 
 
Det verkar som man någon gång under dessa år bestämmer sig för att göra en rejäl 
upprustning av kraftstationen. Detta finns inte dokumenterat i föreningens styrelseprotokoll 
men troligen var det influenser utifrån som fick bönderna att göra ett sista försök. På andra 
håll kunde den elektriska effekten användas även för drift av maskiner men inte i Mulestad 
och Boda. Det måste ju bero på att man på andra håll använde sig av vattenturbin i stället för 
vattenhjul. 
Med stor sannolikhet påverkades bönderna även av den förut nämnda svågern till Erik 
Ohlsson i Haga och Karl Johansson i Mulestad. Sågverksägaren Ernst Gabrielsson som bodde 
i  Åseda  hade år 1928 genom hustruns mycket tidiga död blivit ensam med fem  pojkar av 
vilka de yngsta ofta bodde hos sina  släktingar i Mulestad. Av denna anledning hade han 
mycket täta kontakter med sina släktingar i båda byarna.  
Troligen var det på Ernst Gabrielssons initiativ som föreningen bestämde sig för att ersätta 
vattenhjulet med en turbin.  
 
14 november 1930 togs ett anbud på en vattenturbin in från Åseda Mekaniska Verkstad. 
Kostnaden för turbinen var 900 kr.  
Under sommaren 1930 hade man cementerat en ny damm vid det begränsade vattenmagasinet 
ovanför kraftverket. Dessutom hade en ny träränna byggts. Troligen kunde kraftverket inte 
leverera någon ström alls under den senare delen av år 1930. 
När turbinen monterats kom strömleveranserna igång igen i början av år 1931 men bekymren 
var inte slut för det. 
 
I augusti 1931 behövde både turbinen och ledningar repareras igen. Montörer från Åseda 
Mekaniska Verkstad rekvirerades. Kostnader för arbetet, resa och uppehälle blev mycket 
stora. 
 
Det är nog inte en djärv gissning att bönderna i Mulestad och Boda vid det här laget hade 
tappat all tro på att allt det som man hoppats på i form av elektrisk kraft och säker belysning 
skulle uppfyllas med hjälp av kraftverket vid vattensågen i Mulestad. Långa tider då 
kraftverket stod stilla var man tvungen att använda fotogen- och karbidlampor trots att man 
hade satsat en massa pengar på elektriciteten. 
 
Utan vatten ingen elektricitet. 
 
Ett nytt och annorlunda problem dök upp år 1933. I Lagmansjö hade man fått en ny mjölnare 
vid namn Sven Karlsson. Han var till skillnad från sin företrädare Knut Edlund inte alls 
engagerad i den elektriska föreningen. Den nye mjölnaren var givetvis intresserad av att ha 
god vattentillgång till malningssäsongen och utnyttjade därför möjligheten att förutom i sin 
egen kvarndamm dämma i sjön Trehörn som ligger någon kilometer uppströms ovanför 
kraftverket. Sven Karlsson menade att han hade denna rätt enligt en vattendom från år 1872 
som antogs i samband med sänkningen av sjöarna Trehörn och Spillern.  
 
Det här gjorde givetvis bönderna rasande eftersom man inte fick tillräckligt med vatten till 
kraftstationen. I följande protokoll framgår med all önskvärd tydlighet denna vrede. 
 
Sannolikt blev detta slutet för byarnas gemensamma elproduktion. 
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Det sista protokollet från Mulestad Elektriska förening m. b. p. a. 
 
11 november 1933 hölls en extra föreningsstämma. Protokollet återges här nedan i sin helhet. 
Inga handlingar i Hembygdsföreningens arkiv har en senare datum än detta protokoll. Vad 
som hände med de skulder som föreningen hade och om och hur föreningen formellt 
upplöstes framgår inte av de bevarade handlingarna. 
 
Protokoll fört vid extra sammanträde med Mulestad Elektriska förening hos Waldemar Andersson i 
Mulestad den 11 november 1933. 
 

§1 
Närvarande medlemmar: 
Karl Johansson, Mulestad 
C. G. Hjort, Boda 
Waldemar Andersson, Mulestad 
John Svensson, Klommersten 
G Nilsson, Brånefall 
Einar Johansson, Boda 
Erik Hjort, Boda 
Samt undertecknad ordf. 
 

§2 
Enär Sven Karlsson i Lagmansjö icke vill låta vattnet obehindrat passera till vår kraftstation när så 
behöves och särskilt i höst på ett minst sagt oförskämt sätt behandlat föreningens medlemmar och 
grannar beslöt föreningen enhälligt att göra följande bestämmelser och uttalande. 
 

§3 
Föreningen beslöt att taga reda på om Lagmansjö kvarn har oinskränkt makt att hålla vattnet kvar i 
sjön Trehörn och kvarndammen vintertid och lägga Mulestad och Boda å med isbildning som i många 
år har gjort stor skada på åker som går intill ån. 
 

§4 
Vidare bestämdes inköp av en gröpeskvarn att använda vid sågen när vatten finns och i övrigt för 
maskindrift. 
 

§5 
Bestämdes om en gemensam skjuts till annan kvarn en gång i veckan eller vid behov. 
 

§6 
Vidare bestämdes att remskivorna, såväl den som är lånad vid Gabrielssons såg samt de som äro 
olovligen tagna vid kraftstationen skola ofördröjligen i oskadat skick återställas till sina respektive 
platser. 
 

§7 
Skulle Sven Karlsson mot förmodan sluta upp med fördämningen i Trehörn och låta vattnet ha sin 
gång till vårt elektricitetsverk när sådant behöves så kan dessa bestämmelser slopas men skall det i 
sådant fall vara föreningen skriftligen tillhanda före den 18 november 1933. I annat fall är 
grannsämjan med Sven Karlsson i Lagmansjö spolierad för all framtid. 
 
Som ovan 
Erik Olsson 
 
Justeras 
Karl Johansson Waldemar Andersson 
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Fotogenlamporna plockas fram igen. 
I hembygdsföreningens arkiv finns inga handlingar som beskriver hur Mulestad Elektriska 
förening likviderades. Vad hände exempelvis med de skulder som föreningen hade när 
verksamheten upphörde? Den sista revisionsberättelsen som finns bevarad gäller år 1931 och 
där framgår att föreningen är skyldig G Nilsson i Brånefall, Knut Edlund i Lillsjö och CG 
Hjort i Boda vardera 5000 kr. 
Slutet för Mulestad Elektriska förening m.b.p.a. sammanfaller tidsmässigt med den stora 
depressionen och den s k Kreugerkraschen år 1932. Många privatpersoner förlorade mycket 
pengar dessa år. Kanske var det helt enkelt så att långivarna aldrig fick tillbaka de pengar som 
de hade lånat ut till föreningen utan säkerhet. 
I gårdarna i Mulestad och Boda fanns 155 elektriska lampor installerade men ingen av dom 
lyste om kvällarna. Det måste ha känts pinsamt för bönderna i Mulestad att förklara för gäster 
utifrån varför man använde fotogenlampor när man hade elektriskt lyse installerat. Många av 
ledningarna i husen revs därför och det var troligen under denna tid som uttrycket ”Mulestad 
Elände” myntades. 
  
Det dröjde hela 13 år ända fram till år 1946 innan elektriciteten återkom till byarna. Flera av 
de bönder som varit engagerade i ”Mulestad lyse” var av naturliga skäl ganska skeptiska även 
till denna elektrifiering. 
Den stora skillnaden var dock att man nu inte behövde producera ”kraften” själv utan att den 
kom via ett elnät som omfattade hela Sverige. 
 
Bertil Johansson i Hagalund 
Bertil, den yngste sonen till kraftstationens förste maskinist, bodde som ogift kvar i sitt 
barndomshem Hagalund. Torpet Hagalund ligger ca en kilometer från kraftstationen.  
Han hade tillsammans med sin far och bror utfört en stor del av reparationerna vid kraftverket 
under de sista åren. 
Bertil tog senare hand om  bl a turbinen och byggde en egen kraftledning till sin bostad. Ända 
fram till sin död år 1976 producerade han sin egen el på detta sätt.  
Bertil i Hagalund var ett självlärt tekniskt geni som var känd vida omkring. Han var bl a den 
förste i trakten som skaffade sig television i slutet av 1950-talet. Hans specialitet var att linda 
om elektriska motorer vilket han gjorde bl a på uppdrag av företaget Malte Månsson AB i 
Linköping. Han var dock teknisk kunnig även på många andra områden. När bönderna i 
trakten fick problem med nåt tekniskt så visste man att när alla andra reparationsförsök 
misslyckats så återstod i alla fall Bertil i Hagalund som i regel fixade till det hela.  
 
 
Slutord 
De bevarade skriftliga dokumenten om Mulestad Elektriska förenings kortlivade existens är 
värdefulla tidsdokument. De handlar om hur företagsamma innevånare i två byar i norra 
Smålands glesbygd gjorde ett tappert försök att på egen hand ta del av den tekniska utveckling 
som dittills funnits tillgänglig bara i städer och större samhällen. Trots att man initialt hade 
stöd för sina insatser från högsta ort så stod man till slut helt ensamma när misslyckandet var 
ett faktum.  
Med vetskap om vilken enorm betydelse som den elektriska energin senare fått i det moderna 
samhället kan man dock inte låta bli att imponeras av framsyntheten och handlingskraften hos 
de personer som vågade göra denna satsning på elektriskt lyse nästan 30 år före den slutliga 
elektrifieringen i Odensvi.  


