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Abstract 
 

Syftet med undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas 

medlemsutveckling och aktivitet, det vill säga utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, 

begravning och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Det källmaterial som använts är: 

protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 samt kassabok. Även 

verksamhetsberättelser, ekonomi- och revisionsberättelse från 1931 samt en kassa/dagbok 

rörande åren 1926 till 1953 har använts. Räkenskaper från 1926 till 1933 har även det kommit 

ifråga för undersökningen. Resultaten visar att medlemsantalet i föreningen var som högst 1952 

med 959 personer. Som lägst var medlemsantalet när föreningen lades ner 1995. De manliga 

medlemmarna dominerade medlemsantalet mellan åren 1934 till 1977. De kvinnliga 

medlemmarna dominerar från och med 1979 till det att föreningen lades ner. Föreningen 

betalade som mest ut 31 088 kronor (916 204,94 kronor i dagens penningvärde) i sjukhjälp 

1931. Rörande frågan om begravningshjälp betalade kassan som mest ut 19 200 kronor (37 

948,91 kronor i dagens penningvärde) 1986. Rörande moderskapshjälp framkom det att högsta 

beloppet betalades ut 1921. Lägst summa betalade föreningen ut under två år, 1916 respektive 

1922.    

 
 

Nyckelord: Socialhistoria, sjukkassa, begravningskassa, 1900-tal och Grycksbo 
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Förord 

 

Grycksbo utanför Falun i Dalarna säger förmodligen inte många vad det är för ett samhälle och 

få vet säkerligen inte ens var i Sverige det ligger. Om man kanske är bandyfantast så vet man 

att Grycksbo hade ett framgångsrikt bandylag i mitten på 1960-talet där folk gick man ur huse 

för att titta när de spelade, eller att det ligger ett pappersbruk på orten som försörjer merparten 

av ortens invånare. Möjligen känner man till orten genom att ha sett Vasaloppet de sista åren 

på tv och sett när Daniel Tynell vunnit loppet eller när friidrottaren Torbjörn 

”Grycksboexpressen” Eriksson var aktiv på 1990-talet. Som synes är Grycksbo en idrottsort 

med en blomstrande föreningsverksamhet. Det finns många orter som Grycksbo i Sverige både 

kända och okända för de flesta av oss. I det här arbetet har jag tänkt lyfta fram en mindre känd 

del av Grycksbos föreningsliv, nämligen dess sjuk- och begravningskassa som existerade 

mellan år 1891 till dess upphörande i 1995.  

 

När jag skrev min lokalhistoriska uppsats på historia A så skrev jag om en judisk organisation 

som hade en av sina internatskolor utanför Falun som låg mig nära personligen. Det gör även 

den här uppsatsen. När det blev aktuellt att skriva en c-uppsats i historia gick mina tankar till 

den lokal historien. Valet föll på att undersöka Grycksbos sjuk- och begravningskassa som inte 

har en lika synlig plats som idrottsföreningarna har haft. Det pekar på en tid och omständigheter 

under en tid då det sociala skyddsnätet inte var lika organiserat som under senare decennier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Inledning  

 

Forskningen rörande olika former av sociala rörelser och organiseringen av samt omkring dessa 

är omfattande på svensk botten. Det finns dock några områden eller fält angående detta som är 

mindre eller underforskade. Ett sådant är sjuk- och begravningskassorna i Sverige. Den absolut 

största delen av forskningen om sociala rörelser och organiseringen har handlat om till exempel 

frikyrko-, nykterhets eller idrottsrörelsen. Sjuk- och begravningskassorna väntar dock på att få 

en mer systematisk behandling inom nämnda fält. Dessa föreningar stod för social hjälp och 

skyddsnät som inte fanns i samhället under 1800-talets slut och början av 1900-talet, innan detta 

utvecklades fullt ut och underhölls av den svenska staten. Något som idag betraktas som något 

av en självklarhet i samhället.  

 

Uppsatsen berör en av sjuk- och begravningskasserörelsens lokala avdelningar som fanns i 

Grycksbo i Dalarna mellan åren 1891 till 1995. Den undersökta perioden begränsas till perioden 

1916 till 1995. Uppsatsen kan inte göra något anspråk på att ge en allmän bild för hela landet. 

Att få en lokal studie ger dock en viss inblick i drag som nämnda rörelse hade. En pusselbit 

som sedan kan läggas till redan befintliga och kommande.   

 

Grycksbos sjuk– och begravningskassa bildades den 4 januari 1891. Föreningens syfte var att 

träda in där samhället inte hade former eller medlen för att hjälpa människor i det framväxande 

industrisamhället. Föreningen gav sina betalande medlemmar sjukhjälp vid sjukdom, 

olycksfall, begravningsbidrag och senare även hjälp till nyblivna mödrar, det vill säga det som 

de kom att kalla för moderskapshjälp.  

 

 

Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med den här undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas 

medlemsutveckling och aktivitet, samt utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning 

och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Uppsatsens frågeställningar blir därför följande: 
 

• Hur såg medlemsantalet ut 1916–1995? 

• Hur såg könsfördelningen ut bland medlemmarna 1934–1995? 

• Vilka belopp betalades ut per år i sjukhjälp 1916–1931? 

• Vilka summor betalades ut till medlemmarna i begravningshjälp 1916–1995? 

• Till hur många och vilken summa betalades det ut per år i moderskapshjälp 1916–

1931? 

• Utförde de kvinnliga medlemmarna några uppgifter å föreningens vägnar?  
 

 

Metod och källmaterial 

 

Undersökningsperioden sträcker sig mellan åren 1916 till 1995, då föreningen slutligen lades 

ner. De sex olika frågorna som ställs till det undersökta materialet berör olika tidpunkter i 

föreningens historia. Detta kommer sig av att de olika delarna av materialet inte alltid täcker 

samma tidsperiod, men de har gemensamt att de alla kan sägas hålla sig inom ramen 1916 fram 

till 1995. Vad gäller medlemsantalet kan man följa det, med mindre luckor, under stort sett hela 

den samlade undersökningsperioden. I fråga om könsfördelningen får man dock börja först 

1934. Den fråga som berör beloppen som betaldes ut i sjukhjälp rör endast tidsperioden 1916 

till 1931. Efter 1931 förekommer i materialet inte några fler uppgifter på belopp utbetalda i 
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sjukhjälp, därav tidsperioden 1916 till 1931. Den fråga som behandlar moderskapshjälpen berör 

tidsperioden 1916 till 1931. Efter det förekommer inte några sådana uppgifter i materialet. 

Frågan som behandlar huruvida de kvinnliga medlemmarna hade någon uppgift att utföra inom 

föreningen och dess eventuella ersättning rör sig tidsmässigt om perioden 1916 till 1934 då det 

förekommer mest enhetligt med uppgifter i materialet.  

 

Underlaget för den här uppsatsens undersökning kommer från Dalarnas Folkrörelsearkiv i 

Falun där arkivet från Grycksbo sjuk- och begravningskassa finns. Arkivet är dock inte särskilt 

omfattande. Arkivet består främst av protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 

till 1995 samt kassabok. Arkivet består även av verksamhetsberättelser, ekonomi- och 

revisionsberättelse från året 1931 samt en kassa/dagbok rörande åren 1926 till 1953. Även en 

medlemsförteckning från 1932 och räkenskaper från 1926 till 1933 står att finna bland det 

material som arkivet består av.  

 

I en undersökning som denna vilken bygger på kvantitativa uppgifter är det ofrånkomligt att 

inte arbeta med diagram. Diagram har därför infogats i undersökningen för att göra det hela 

mera överskådligt för den som läser undersökningen tillsammans med den text som presterats 

i samband med de olika diagrammen.  

 

Med anledning av de olika summor som redovisas i tre av de sex frågorna som ställs i uppsatsen 

har jag använt mig av Statistiska centralbyråns prisomräknare, som endast räknar ut från och 

med år 1916. Detta för att ge en bild av vad beloppen som föreningen betalade ut under olika 

år skulle vara om de betalades ut idag.   
 

 

Tidigare forskning och litteratur 

 

Någon större och uttömmande forskning har inte gjorts vad gäller understödskassor och 

sjukkassor i Sverige. Hilding Johansson tar med sin bok utgiven 1980 upp understödskassorna 

i Sverige. Dessa ges dock inte något större utrymme jämfört med de större folkrörelserna, till 

exempel idrottsrörelsen, frikyrkorörelserna med flera. Günther Sollingers bok från 1985 

fokuserar enbart på understödskassorna om än för att ge en tydlig förteckning över det stora 

antalet tryck från understödskassor som finns i Kungliga Bibliotekets samlingar. Jenny 

Anderssons avhandling från år 2000 fokuserar på vad de två lagarna från 1891 respektive 1910 

innebar för den svenska sjukkasserörelsen. Rafael Lindqvists avhandling från 1990 fokuserar 

på det svenska sjukförsäkringssystemets utveckling från år 1900 till 1990. Förutom det nämnda 

finns Sigurd Bergströms minnesskrift över Grycksbo sjuk- och begravningskassa från 1999 som 

lästs för detta arbete. 

 

Günther Sollingers bok Sjuk- och begravningskassor och andra understödskassor i Kungl. 

Bibliotekets samlingar är skriven 1985. Sollinger har som syfte med sin bok att ge en så 

fullständig förteckning över de understödskassor som fanns runtom i Sverige. Sollingers fokus 

ligger först och främst på att synliggöra de understödskassor som var verksamma under 1800-

talets andra hälft. Sollinger berör understödskassornas historia generellt och då främst under 

den andra hälften av 1800-talet samt i någon mån fram till 1985 då boken är utgiven. Boken är 

skriven under 1980-talet vilket gör att det inte finns några nyare forskningsuppgifter om 

understödskassornas historia och verksamhet.1 

 

 
1 Sollinger, Günther, Sjuk- och begravningskassor och andra understödskassor i Kungl. Bibliotekets samlingar. 

AB Fälths Tryckeri, Värnamo. 1985, sid 63. 
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Vid tiden för utgivningen av Hilding Johansson Folkrörelserna i Sverige satt han i riksdagen 

samt hade uppdrag som vice ordförande i konstitutionsutskottet och ordförande i Statens 

folkrörelse forskningsdelegation. Johansson är en folkrörelseforskare och läroboksförfattare 

som doktorerade med avhandlingen Godtemplarorden och samhället. Hans bok Folkrörelserna 

i Sverige är en översikt för de svenska folkrörelserna och dess historia från 1900-talets början 

fram till 1980. Tyngdpunkten i boken ligger på de stora folkrörelserna, det vill säga: 

nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, 

folkbildningsrörelsen, producent– och konsumentkooperationen. Hilding Johanssons bok är 

precis som Günther Sollingers bok skriven på 1980-talet, vilket gör att även den förhåller sig 

till en äldre litteratur och forskning. Johanssons bok berör dock i viss mån även 

understödskassornas historia från 1900-talets början fram till 1980 och skiljer sig något från 

Sollinger.2 

 

I sin avhandling i sociologi, Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati. Det svenska 

sjukförsäkringssystemets utveckling 1900–1990 undersökte Rafael Lindqvist 

sjukförsäkringens historiska utveckling och den moderna sjukförsäkringens karaktär. 

Lindqvist ville därmed se om försäkringen gav individerna ett effektivt skydd utan att 

överutnyttjas till rimliga samhälleliga kostnader. Vidare ville Lindqvist undersöka i vilken 

mån sjukförsäkringen byråkratiserats och om den hade stöd från folkflertalet. Han ville även 

se om sjukförsäkringen bidrog till att skapa integration och en sammanhållning i det svenska 

samhället.3  

 

Docenten i historia vid Stockholms universitet, Anders Berge, har i en undersökning från 1995 

studerat de sociala försäkringarnas normgivande innehåll under deras första år, det vill säga 

under perioden 1901 till 1935. I Medborgarrätt och egenansvar. De sociala försäkringarna i 

Sverige 1901–1935 undersöker Berge hur staten såg på socialpolitiken som ett 

uppfostringsprojekt av landets befolkning, och hur de sociala försäkringarna genom sina 

positiva och negativa stimulerande kunde fungera som en modell från statens sida för ett 

dygdigt leverne hos Sveriges befolkning.4  

 

I en rapport i ekonomisk historia vid Uppsala universitet från år 2000, av Jenny Andersson, 

behandlas förhållandet mellan den frivilliga sjukkasserörelsen och den från svenska statens sida 

framväxande socialförsäkringen mellan 1891 och 1910. Anderssons undersökning Staten och 

sjukkassorna. Regleringarna av den svenska sjukkasserörelsen 1891 och 1910 tar upp hur 

utvecklingen förhöll sig mellan sjukkasseväsendets organisation och utvecklingen av den 

statliga regleringen som förekom genom 1891 och 1910 års lagändringar. Bland annat berörs 

om förhållandet mellan de båda var konfliktfyllt eller om de regleringar som gjordes var i 

samklang med varandra.5 

 

Sigurd Bergström satt med i Grycksbo sjuk- och begravningskassas styrelse de sista åren. 

Bergström var även reporter för tidningen Dala Demokraten och skrev där artiklar som rörde 

Grycksbo och dess människor. Sigurd Bergström var den i styrelsen som fick uppdraget att 

skriva en minnesskrift över föreningen, vilken blev klar 1999. Minnesskriften, Sjukkassan som 

blev begravningskassa i Grycksbo tar i något korta ordalag upp föreningens historia och dess 
 

2 Johansson, Hilding, Folkrörelserna i Sverige. Sober Förlags AB, Stockholm. 1980, sid 5 och 21–44. 
3 Lindqvist, Rafael, Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati. Det svenska sjukförsäkringssystemets utveckling 

1900–1990. Studentlitteratur, Lund.1990, sid 241–247.  
4 Berge, Anders, Medborgarrätt och egenansvar. De sociala försäkringarna i Sverige 1901–1935. 

Studentlitteratur, Lund. 1995, sid, 8–27. 
5 Andersson, Jenny, Staten och sjukkassorna. Regleringarna av den svenska sjukkasserörelsen 1891 och 1910. 

Universitetstryckeriet, Uppsala. 2000, sid 57–59.  
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verksamhet från det att den startade år 1891 tills det att föreningen lades ner 1995, en tidsperiod 

omfattande 104 år. Minnesskriften färdigställdes 1999, det vill säga 4 år efter det att föreningen 

lades ner. Dock skrevs minnesskriften av en tidigare styrelsemedlem i föreningen, vilket mer 

eller mindre medvetet ha färgat av sig på skriften och hur sjuk- och begravningskassans 

verksamhet framställs. En mindre nyanserad bild kan möjligen ha förts fram över eventuella 

problem och insatser som föreningen faktiskt gjorde för samhället Grycksbos invånare och även 

de medlemmar som inte bodde i Grycksbo.6  

 

 

Bakgrund 

 

 De svenska folkrörelserna och understödskassorna 

 

De svenska folkrörelsernas framväxt var en del av en internationell process samt en konsekvens 

av hur det svenska samhället hade förändrats. Tankar om folkrörelser kom utifrån och tankar 

och idéer introducerades av skilda personer från andra länder samt att svenskar själva tog 

intryck av dessa impulser.7 Under 1800-talet stod det klart att de instanser så som allmänna 

arbetsställen, arbetshus, fattighus och utackordering av fattiga inte var tillräckliga för att stödja 

de som drabbades av sjukdom eller annan olägenhet som gjorde dem arbetsoförmögna. Den 

ökande befolkningstillväxten i samhället, och allra helst inom jordbruket, var också en av 

orsakerna till att de redan existerande hjälpformerna inte räckte till.8 Järnvägens intåg på 

landsbygden och i de mindre städerna gjorde dem mer tillgängliga för nya idéer om gemenskap 

samt att människor boendes på landsbygden lättare tog sig in till de större städerna och 

påverkades av detta.9 Den sociala förändringen som skedde i och med industrialiseringen gjorde 

att de gamla gemenskaperna upphörde och folkrörelserna kom att till största delen fylla den 

plats som de gamla gemenskaperna hade haft tidigare.10 

 

Understödskasserörelsen började växa fram i Sverige på 1860- och 1870-talet. Trots att rörelsen 

uppvisade alla de egenskaper som utmärker en folkrörelse under den tiden så skilde den sig 

även från de övriga. Kännetecknande för en folkrörelse är den demokratiska uppbyggnaden, 

den breda uppslutningen i förenings- och medlemshänseende. Syftet som fanns inom 

folkrörelsen och de indirekta och direkta socialpolitiska effekter som folkrörelsen hade, var 

även de egenskaper som understödskasserörelsen uppvisade. Dock skilde sig 

understödskasserörelsen från folkrörelsen när det kom till organisationsformen. 

Understödskassorna hade inte som andra folkrörelser en central organisatorisk instans som 

ledde och samordnade kassornas verksamhet. Rörelsens första centrala organisation tillkom 

först år 1907, då Sveriges allmänna sjukkasseförbund bildades. Utöver bristen på en central 

organisation så saknades även en dokumenterad oppositionell ideologi och inte heller några 

strukturförändrande målsättningar formulerades aldrig. Detta kom dock aldrig till att bli en 

nödvändighet för understödskassorna då deras verksamhet var inriktad till att tillvarata de mest 

akuta angelägenheterna för sina medlemmar. Deras ideologi kom till uttryck genom deras 

konkreta arbete vilket var att förhindra medlemmarna från att undgå en social undergång och 

misär.11 

 
 

6 Bergström, Sigurd, Sjukkassan som blev begravningskassa i Grycksbo. Strålins Tryckeri AB, Grycksbo. 1999. 

sid 1–12.  
7 Johansson. 1980. sid, 45. 
8 Sollinger. 1985. sid, 20. 
9 Johansson. 1980. sid, 49. 
10 Johansson. 1980. sid, 51. 
11 Sollinger. 1985. sid, 23. 
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Den svenska sjukförsäkringens historia 

 

Industrialismen och dess effekter på arbetslivet låg till grund för de sjukförsäkringsprogram 

som växte fram under slutet av 1800-talet. Dessa tidiga understödskassor som var frivilliga, var 

ett svar på de försörjningsproblem som det ökade löneberoendet hade skapat i samhället. 

Kassorna kom till på grund av det faktum att staten inte tog något större ansvar för människors 

inkomstskydd vid till exempel sjukdom samt att legostadgans12 och husbonderättens regler fick 

allt mindre betydelse.13 Tiden från år 1860 och framåt kan ses som sjukkassornas etableringstid, 

vilken sedan följdes av en period mellan åren 1885 till 1910 då sjukkassornas ekonomiska och 

organisatoriska problem till viss del fick sin lösning. Lösningen bestod i att rörelsen självt 

gjorde en egen effektivisering av sin organisation och stärkte dess samordningsförmåga.14 

 

Förslaget till 1891 års sjukkasselag delade upp sjukkassorna i två olika klasser, de erkända och 

de registrerade sjukkassorna. De erkända sjukkassorna var tvungna till att bygga på 

försäkringstekniska grunder, vilket innebar att de skulle ha avgifter som var beräknade efter 

den tänkta sjukdomsfrekvensen för de medlemmar i skilda åldrar som var med i kassan. Den 

erkända sjukkassan var också tvungen att bilda en försäkringsfond som skulle täcka upp för 

eventuella underskott som kunde komma att drabba föreningen. Det stipulerades även att 

sjukhjälpen skulle vara 50 öre (17,80 kronor i dagens penningvärde) om dagen efter en 

karenstid på högst fyra dagar. Ett annat krav var att kassan som minst var tvungen till att omfatta 

150 medlemmar. Lagen begränsade även de erkända sjukkassornas begravningshjälp för att 

undvika att dessa skulle ägna sig åt livförsäkringsverksamhet.15 

 

För de registrerade kassorna stipulerade 1891 års lagförslag att de i princip endast behövde 

ansluta sina stadgar till ett av myndigheterna godkänt kassareglemente. Kassorna fick 

fortfarande själva bestämma sina avgifter och ersättningsnivåer, men tillsynsmyndigheten som 

var Kommerskollegium skulle följa upp de registrerade kassornas ekonomiska situation. 

Kassorna skulle inte få använda sina medel till annat än just sjukhjälp, eftersom det kunde 

förekomma att man upplöste kassor och därmed delade ut medlen bland de egna medlemmarna. 

Ett annat krav för de registrerade kassorna var att om kassan var upprättad i samband med en 

förening så skulle kassans förvaltning vara skild från moderföreningen.16 

 

Den lag som till sist gick igenom 1891 byggde på frivillighet och sjukkassorna var inte skyldiga 

att rätta in sig under tillsynsmyndigheten. Registreringen av sjukkassorna gick enligt 1891 års 

lag till på det viset att kassorna skickade in sina stadgar till överståthållarämbetet eller 

magistraterna för att få dem godkända. Fann myndigheterna vid inskickandet av kassans stadgar 

att de inte stred mot sjukkasselagen eller andra lagar så var kassan registrerad. Regleringen av 

sjukkassornas stadgar var sådan att de var tvungna att ange kassans namn och ändamål, samt 

deras villkor för inträde och avgifternas storlek. Kassan var även tvungen att redogöra för sina 

bestämmelser för uteslutning av dess medlemmar, understödets storlek och hur det kapital som 

kassan inte använt för löpande utgifter förvaltades. De var även skyldiga till att meddela på 

vilket sätt som kassan kunde upplösas och hur medlen i ett sådant fall skulle användas. Den 

registrerade sjukkassan kunde inte använda sina medel så som den själv önskade. Kassan var 

tvungen att använda de medel som man hade för sjukdomsunderstöd såvida det inte var en 
 

12 Legostadga var en lag som infördes 1664 och upphörde först 1926. Lagen reglerade förhållandet mellan 

husbonden och tjänstehjonet. Ur: Miranda, Ulrika Junker red., Bonniers uppslagsbok. Albert Bonniers Förlag 

AB, Ljubljana. 2007. sid, 559. 
13 Lindqvist. 1990. sid, 195. 
14 Lindqvist. 1990. sid, 195. 
15 Andersson. 2000. sid, 18. 
16 Andersson. 2000, sid, 18. 
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kombination med begravningskassa och då även begravningshjälp. Hade sjukkassan upprättats 

tillsammans med en förening som hade andra syften än att betala ut sjukhjälp, så skulle kassan 

ha särskilda stadgar och en egen kapitalförvaltning. Kassans styrelse och räkenskaper skulle 

även granskas av två av medlemmarna utsedda revisorer samt att revisions- och 

verksamhetsberättelse skulle skickas in till myndigheterna, vilka även kunde komma och 

undersöka kassans förvaltning på plats.17  

 

I och med 1891 års sjukkasselag kunde sjukkassorna företräda sina egna intressen när det kom 

till rättsliga tvister, något som man tidigare inte hade kunnat. Registrerade kassor fick även 

genom lagen ett förvaltningsbidrag med villkoret att sjukkassan då måste ha haft inkomster som 

var minst tre gånger större än det begärda förvaltningsbidragets belopp. Det förvaltningsbidrag 

som betalades ut var baserat på antalet medlemmar som kassan hade haft under föregående år. 

Det sattes dock ett tak för bidraget som inte kunde överstiga 300 kronor (10 677,69 kronor 

beräknat i dagens penningvärde) totalt.18 

 

Strävan bland sjukkassorna att organisera sig var något som tilltog under början av 1900-talet. 

Malmö sjukkassors centralförvaltning tog 1904 initiativ till en konferens för landets alla 

sjukkassor, vilken hölls året därpå. Konferensen ledde till att Sveriges allmänna 

sjukkasseförbund bildades 1907. Det nybildade förbundet skulle bland annat fungera som ett 

serviceorgan för kassorna, dels skapa opinion och utöva påtryckningar på statsmakten för höjda 

ekonomiska bidrag samt därtill en mer ändamålsenlig lagstiftning.19 

 

Likt den föregående lagen från 1891, så byggde den nya år 1910 på sjukkassornas frivillighet. 

Dock var kraven för en registrering mycket hårdare. Oregistrerade kassor förlorade den rätt som 

de hade fått genom 1891 års lag att kunna företräda sin sak i en rättstvist vilket däremot inte 

registrerade kassor gjorde. Oregistrerade kassor hade heller ingen rätt att äga egendom. I 

enlighet med 1910 års lag var sjukkassorna tvungna att ha ordet sjukkassa med i sitt namn, och 

sysslade kassan också med begravningshjälp så skulle kassan ha med sjuk- och 

begravningskassan i namnet. Kassans namn fick heller inte innehålla orden försäkring eller 

bolag.  

 

1910 års lag stipulerade att för att kunna bli registrerad fick kassan ha minst 100 medlemmar, 

dock kunde även registrering av mindre kassor godkännas om dessa hade minst 25 medlemmar. 

Lagen sade också att begravningshjälpen inte fick överstiga 200 kronor (7 118,46 kronor i 

dagens penningvärde). Andra kriterier som lagen bland annat stipulerade för att kassor skulle 

kunna godkännas för registrering var att de skulle uppge sina styrelseledamöters namn och 

adresser. De skulle även skicka in stadgar och mötesprotokoll, samt uppgifter om 

medlemmarnas kön, åldersklasser och yrken. 1910 års lag förbjöd även att en medlem fick vara 

inskriven i flera bidragsberättigade kassor samtidigt, något som varit möjligt tidigare. Den nya 

lagen föreskrev att sjukhjälpen skulle vara på 90 öre (32,03 kronor i dagens penningvärde) per 

dag och den fick inte inskränkas med mer än att den som var sjuk hade åsamkat sig sjukdomen 

själv, något som främst syftade på könssjukdomar. Kassorna fick dessutom själva endast stadga 

om en karenstid på högst sju dagar enligt 1910 års lag. 1910 års lag fastställde även att kassorna 

skulle betala läkarvård, medicin och sjukhusvistelser för sina medlemmar när så behövdes.20 

 

 
17 Andersson. 2000, sid, 25–26. 
18 Andersson. 2000, sid, 25. 
19 Lindqvist. 1990, sid, 57. 
20 Andersson. 2000, sid 48–50. 
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Genom 1931 års lagstiftning om erkända sjukkassor ökade enhetligheten inom 

sjukkasserörelsen ytterligare. Reformen innebar att det inom varje kommun endast fick finnas 

en statsbidragsberättigad så kallad erkänd lokalsjukkassa. Som samlingsorgan för dessa lokala 

sjukkassor skapades ett antal centralsjukkassor som hade anknytning till 

landstingsindelningen.21 

 

Stödet för barnafödande kvinnor, när det kom till ekonomisk hjälp från samhällets sida, var inte 

särdeles utvecklat även om en utredning från 1911 lade fram ett förslag om en obligatorisk 

moderskapsförsäkring. Detta förslag omfattade dock inte alla kvinnor utan bara de kvinnor som 

var anställda inom industrin. Dessa kvinnor var på grund av sin anställning genom lag för det 

mesta garanterade att vara lediga de första fyra veckorna efter sin förlossning. Förslaget 

förkastades dock av regeringen och riksdagen med hänvisningen till att en obligatorisk 

moderskapsförsäkring borde införas tillsammans med en obligatorisk sjukförsäkring. Istället 

införde staten ett bidrag som den gav till de sjukkassor som frivilligt införde en 

moderskapsförsäkring. För att få ta del av den moderskapshjälp som fanns blev kvinnorna 

tvungna att på eget initiativ gå med i en sjukkassa som hade moderskapshjälp. Sjukkassorna 

beslutade själva om de skulle ha moderskapshjälp på sitt program eller inte.  

 

Det var först i och med 1931 års sjukkasselag som moderskapshjälp blev obligatoriskt att 

tillhandahålla genom centralsjukkassorna, och den moderskapspenning som de fick skulle 

motsvara den sjukpenning som kvinnan var garanterad. Som lägst skulle den hjälpen vara två 

kronor per dag (motsvarar 58,98 kronor i dagens penningvärde) och hjälpen skulle även omfatta 

ersättningen för barnmorskevård eller vård på en förlossningsanstalt om den barnafödande 

kvinnan var i behov av det. Samtidigt infördes också ett moderskapsunderstöd som bekostades 

genom statsmedel, men som sköttes av sjukkassorna. Detta understöd riktade sig till kvinnor 

som befann sig i en svag ekonomisk ställning och understödet motsvarade det statliga bidrag 

till sjukkassornas moderskapshjälp som var på en krona per dag (i dagens penningvärde 29,49 

kronor). Understödet var tänkt att vara för de kvinnor som inte var medlemmar i någon 

sjukkassa samt de kvinnliga medlemmar som inte längre hade rätt till moderskapshjälp. 

Moderskapsunderstödet fick endast nyttjas för den tid som kvinnan inte arbetade, vilket högst 

kunde vara i 30 dagar. Dessa två hjälpformer, moderskapsunderstöd och moderskapshjälp, fick 

inte utnyttjas samtidigt.22 

 

Fram till 1955 fortsatte staten sin reglering av den svenska sjukkasserörelsen, för att sedan 

under samma år övertas helt av staten, vilken då kom att utgöra grundstommen för den statliga 

allmänna sjukförsäkringen. Den svenska sjukkasserörelsens roll hade i takt med sitt växande 

administrativa ansvar växt. Sjukkasserörelsen hade från 1901 varit ansvariga för 

olycksfallsförsäkringen, folkpensionen 1913 samt från 1959 även för ATP.23 Dessa slogs dock 

samman 1962 för att bli Försäkringskassan.24 

 

 

 

 

 

 
21 Lindqvist. 1990, sid 196. 
22 Berge. 1995, sid, 47–49.  
23 Egentligen Allmän tilläggspension med den allmänt benämnda och använda förkortningen ATP. ATP var ett 

tillägg till folkpensionen som infördes 1960 och fanns kvar till 1999 då det tillsammans med folkpensionen blev 

ersatt med det som kallas Allmän pension. Ur: Miranda red. 2007. sid, 57. 
24 Andersson. 2000, sid, 2–3. 
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Grycksbo sjuk- och begravningskassa 

 

Föreningen bildades den 4 januari 1891 och började som en sjukkassa under namnet Grycksbo 

Arbetares sjukkassa. 25 Medlemmarna i kassan betalade en inskrivningsavgift där männen 

betalade 1 krona (35,59 kronor i dagens penningvärde) medan kvinnorna som var medlemmar 

betalade 50 öre (17,80 kronor i dagens penningvärde). Kvartalsavgiften för männen var 1,50 

kronor (53,39 kronor i dagens penningvärde), medan kvinnorna betalade 75 öre (26,69 kronor 

i dagens penningvärde). I sjukhjälp fick de kvinnliga medlemmarna 50 öre (17,80 kronor i 

dagens penningvärde) om dagen medan de manliga medlemmarna fick 75 öre (26,69 kronor i 

dagens penningvärde) om dagen som ersättning vid sjukdom. Pappersbruket i Grycksbo bidrog 

med att betala in 25 öre (8,90 kronor i dagens penningvärde) per sjukdag till föreningen.26 

 

År 1909 fick föreningen även statsbidrag som var på 386 kronor (13 738,63 kronor i dagens 

penningvärde). Föreningen ändrade 1910 namn från Grycksbo Arbetares sjukkassa till Sjuk- 

och Begravningskassa. Statsbidraget hade höjts till 395 kronor (14 058,96 kronor i dagens 

penningvärde) från den tidigare summan på 386 kronor. Bidrag kom även från Stora 

Kopparbergs socken, vilket var på 233 kronor (8 293,01 kronor i dagens penningvärde). 

Föreningens styrelse skrev till Bjursås socken 1910 att även de, precis som Stora Kopparbergs 

socken, skulle bidra med ett bidrag till föreningen. Denna begäran gjorde föreningen då det 

även fanns folk från Bjursås som arbetade på pappersbruket och var medlemmar i föreningen. 

Något bidrag från Bjursås socken kom inte det året, eller under senare år, utan det dröjde ända 

till 1920 innan det kom bidrag till föreningen från Bjursås socken. Bidraget från pappersbruket 

fortsatte att vara samma summa som tidigare, det vill säga 25 öre per sjukdag.27 Föreningen 

införde också år 1907 två klasser, klass 1 och klass 2, och medlemmarna fick själva välja vilken 

klass de ville tillhöra för att betala den månatliga medlemsavgiften till föreningen.28 Detta 

infördes eftersom de manliga medlemmarna inte längre ville betala den högre avgiften. De ville 

istället betala den lägre avgiften som de kvinnliga medlemmarna gjorde per månad. Den fasta 

avgiften till föreningen var 50 öre (17,80 kronor i dagens penningvärde) för klass 1 och 1 krona 

(35,59 kronor i dagens penningvärde) för klass 2 per månad. För sjukhjälpen skulle 

medlemmarna beroende på vilken klass de tillhörde betala 1 krona (35,59 kronor i dagens 

penningvärde) respektive 2 kronor (71,18 kronor i dagens penningvärde) om dagen. Om någon 

av medlemmarna skulle underlåta sig att betala in avgiften i rätt tid så fick medlemmen i fråga 

böta med 5 öre (1,78 kronor i dagens penningvärde) och fortsatte personen i fråga att försumma 

att betala in avgiften under en given månad så fick den personen böta 10 öre (3,56 kronor i 

dagens penningvärde).29 

 

1913 beslutade föreningens styrelse att det skulle betalas ut moderskapshjälp för de första 30 

dagarna efter nedkomsten, det vill säga 1 krona (35,59 kronor i dagens penningvärde) per dag.30 

Samma år ändrade föreningen sina stadgar så att de kvinnliga medlemmarna fick samma 

sjukhjälp som de manliga medlemmarna.31 Året efter, 1914, beslöt styrelsen att söndagen skulle 

 
25 Grycksbo sjuk- och begravningskassas protokoll från den 4 januari 1891. Mötesprotokoll 1891–1913, 

Dalarnas Folkrörelsearkiv. Bergström. 1999, sid, 1. 
26 Utkast till minnesskrift över Grycksbo sjuk- och begravningskassa. Korrespondens, stadgar, matrikel, 

protokoll, statistik mm + försäkringstekn. utredningar 1912–2005, Dalarnas Folkrörelsearkiv. 
27 Bergström. 1999, sid, 1–2. 
28 Grycksbo sjuk- och begravningskassas protokoll från den 8 december 1907. Mötesprotokoll 1906–1913, 

Dalarnas Folkrörelsearkiv. 
29 Bergström. 1999, sid, 1–2. 
30 Bergström. 1999, sid, 2. 
31 Utkast till minnesskrift över Grycksbo sjuk- och begravningskassa. Korrespondens, stadgar, matrikel, 

protokoll, statistik mm + försäkringstekn. utredningar 1912–2005, Dalarnas Folkrörelsearkiv. 
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räknas som en sjukdag i enlighet med den sjukkasselag som hade införts. Föreningen gick 1917 

med i Sveriges Allmänna Sjukkasseförbund.32 Pappersbruket i Grycksbo ändrade 1926 sitt 

bidrag till föreningen från 25 öre per sjukdag till att betala ut 1000 kronor (27 058,48 kronor i 

dagens penningvärde) per år.33 

 

År 1934 markerar en brytpunkt för föreningen. Den begravningshjälp som föreningen hade 

ägnat sig åt från och med 1909 skildes från sjukhjälpen som då gick upp i Falu stads och Stora 

Kopparbergs sockens sjukkassa. För att bli erkänd som en begravningskassa registrerades 

föreningen som en understödsförening vilken under januari 1934 togs över av Erkända 

sjukkassan. Effekten av detta gjorde att pappersbruket minskade sitt bidrag till föreningen vilket 

gjordes stegvis fram till att de helt upphörde med sitt stöd till föreningen 1966.34 Efter att inte 

ha fått in några nya medlemmar de senaste 30 åren beslutade föreningens styrelse om att upplösa 

föreningen, vilket också gjordes på det sista mötet som hölls den 16 augusti 1995.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökning  

 

Ett antal frågor ställdes i början av den här uppsatsen vilka skall försöka besvaras i det här 

avsnittet.  

 

Hur såg medlemsantalet ut åren 1916 – 1995? 

 

 
32 Bergström. 1999, sid, 2. 
33 Utkast till minnesskrift över Grycksbo sjuk- och begravningskassa. Korrespondens, stadgar, matrikel, 

protokoll, statistik mm + försäkringstekn. utredningar 1912–2005, Dalarnas Folkrörelsearkiv. 
34 Bergström. 1999, sid, 4. 
35 Bergström. 1999, sid, 10. 
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Diagram 1: Grycksbo sjuk- och begravningskassas medlemsantal 1916–1995 

 
Källor: Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Revisions- o. årsberättelser, 

redogörelser/förvaltningsstat mm. 1892–1976. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Protokoll + 

ekonomiber. 1914–1981.  

 

Den högsta noteringen rörande antalet medlemmar som Grycksbos sjuk- och begravningskassa 

hade under den undersökta perioden var 1952. Det året bestod föreningen av 959 stycken 

medlemmar, något som illustreras av diagrammet här ovan. Mellan åren 1947 till 1960 visar 

det undersökta materialet att föreningens medlemsantal stadigt höll sig på en nivå av över 900 

personer som var medlemmar i föreningen. Det jämna och höga medlemstalet under perioden 

1947 till 1960 blir mer tydligt om man tittar på det för frågan ovan tillhörande diagrammet. 

Från och med 1916, då föreningen hade ett medlemstal på 481 personer, ökade antalet 

medlemmar stadigt. Efter 1960 så började nedgången i antalet medlemmar i föreningen. Från 

och med 1960 sjönk antalet medlemmar stadigt från nivån på strax över 900 personer som det 

tidigare hade legat på.  

 

När kassan upphörde 1995 så fanns det 245 personer kvar som fortfarande var medlemmar i 

föreningen. Det var det lägsta antalet medlemmar föreningen hade under hela den undersökta 

perioden.    

 

 

 

 

 

 

Hur såg könsfördelningen ut bland medlemmarna 1934 – 1995? 
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Diagram 2: Antal medlemmar per år, män och kvinnor 1934–1995 

 
Källor: Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Revisions- o. årsberättelser, 

redogörelser/förvaltningsstat mm. 1892–1976. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Protokoll + 

ekonomiber. 1914–1981.  

 

Som kan ses i diagrammet här ovan så visar det att kassan hade störst antal manliga medlemmar 

under det första året av den undersökta perioden, det vill säga 1934. Det året var 610 av de totalt 

sett 899 personerna som var medlem i föreningen män. Näst högsta noteringen av medlemmar 

som var män gäller 1935 då 601 personer av föreningens 885 medlemmar var män. Den lägsta 

noteringen i fråga om antalet män bland medlemmarna i föreningen var under det sista året som 

föreningen existerade, det vill säga 1995. Det året var 101 personer av föreningens totalt 245 

medlemmar män. Diagrammet ovan visar också att förutom under de två toppåren 1934 och 

1935 så låg medlemsantalet för män på en nivå av 500 personer eller fler under perioden från 

1936 till 1963, innan medlemsantalet började minska efter hand fram till det att föreningen 

lades ner.  

 

Vad gäller de kvinnliga medlemmarnas antal i föreningen så nådde dessa sitt högsta antal åren  

1952 respektive 1959, då de kvinnliga medlemmarna utgjorde 379 personer utav de totalt sett 

959 medlemmar det förra året, det vill säga 1952, och 379 av de 921 personerna som var 

medlemmar 1959. Det näst högsta antalet kvinnliga medlemmar återfinns 1953. Då fanns 378 

kvinnliga medlemmar av de totalt 951 medlemmarna. Det lägsta antalet kvinnliga medlemmar 

som föreningen hade var 1995 när 144 personer av det totala antalet som var 245 medlemmar 

var kvinnor. Dessa siffror framgår av diagrammet ovan av den blå grafen. Det framgår även av 

diagrammet ovan att antalet kvinnliga medlemmar höll sig på en nivå av 300 medlemmar och 

däröver från 1942 till 1974 då de vartefter minskade för varje år fram tills det att föreningen 

lades ner 1995. 

 

Från 1934 till 1977 dominerade männen bland medlemmarna genom att ligga på ett medlemstal 

från 610 det förstnämnda året till att vara 294 1977. Men från och med 1979 och till dess att 

föreningen lades ner 1995 kom kvinnorna att vara i majoritet bland medlemmarna. Det 

kvinnliga medlemsantalet låg under dessa år på 271 medlemmar det första året, det vill säga 

1979, för att slutligen ligga på 144 medlemmar då föreningen lades ner 1995. Ett rimligt 
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antagande rörande att de kvinnliga medlemmarna var fler vid slutet av föreningens existens 

torde vara att kvinnorna oftare överlevde sina makar, då det förmodligen handlade om gifta par 

där båda var medlemmar i föreningen.    

 

 

Vilka belopp betalades ut per år i sjukhjälp 1916 – 1931? 

 
Diagram 3: Belopp utbetalda i sjukhjälp utbetald per år, 1916–1931 

 
Källor: Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Revisions- o. årsberättelser, 

redogörelser/förvaltningsstat mm. 1892–1976. 

 

Som kan ses av det för frågan tillhörande diagrammet här ovan, så betalades det högsta beloppet 

i fråga om sjukhjälp ut till föreningens medlemmar det sista året under den undersökta 

tidsperioden 1916–1931, en summa som var på 31 088 kronor (916 204,94 kronor i dagens 

penningvärde). Det lägsta beloppet, å andra sidan, som betalades ut i sjukhjälp under ett år var 

det året som undersökningen startar, det vill säga året 1916, när föreningen betalade ut 4 930 

kronor (175 470,08 kronor i dagens penningvärde) i ersättning. Som diagrammet visar så ökade 

ersättningen i sjukhjälp stadigt för varje år under den undersökta perioden. Undantag finns dock 

när ersättningen inte ökade och det var under fem av åren som ersättningen i sjukhjälp inte 

ökade. De år som ersättningen inte ökade från året innan var 1919 där ersättningen i sjukhjälp 

som betalades ut var 7 211 kronor (125 433,45 kronor i dagens penningvärde) jämfört med 

1918 då ersättningen som utgått från föreningen varit 8 127 kronor (156 031,66 kronor enligt 

dagens penningvärde).  

 

År 1923 betalade föreningen ut en ersättning på 18 768 kronor (499 077,79 kronor i enlighet 

med dagens penningvärde) jämfört med 20 946 kronor (526 723,60 kronor i dagens 

penningvärde) som betalades ut i ersättning året innan. Åren 1925 respektive 1926 betalade 

föreningen ut för förstnämnda året 23 142 kronor (604 960,64 kronor i dagens penningvärde) 

respektive en summa av 23 264 kronor (629 488,47 kronor i dagens penningvärde) vilket år 

1924 hade varit på 24 604 kronor (654 268,44 kronor enligt dagens penningvärde). År 1928 

som är det femte och sista året där ersättningen sjönk något var beloppet 25 860 kronor (699 
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732,28 kronor enligt dagens penningvärde) jämfört med 27 556 kronor (754 447,41 kronor i 

dagens penningvärde) som betalades ut året innan, det vill säga 1927.    

 

 

Vilka summor betalades ut till medlemmarna i begravningshjälp 1916 – 1995? 

 
Diagram 4: Belopp utbetalda i begravningshjälp 1916–1995 

 
 

Källor: Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Revisions- o. årsberättelser, 

redogörelser/förvaltningsstat mm. 1892–1976. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Protokoll + ekonomiber. 

1914–1981. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Kassabok med årssammandrag 1954–1996 

 

I den undersökta periodens material framkommer det att föreningen som mest betalade ut 

19 200 kronor (37 948,91 kronor enligt dagens penningvärde) 1986, vilket var fördelat på 24 

personer som tillhörde föreningen. Diagrammet här ovan ger visserligen en bild över det spann 

av summor som föreningen betalade ut, men för att göra det något klarare så redovisas även det 

lägsta beloppet som föreningen betalade ut. Det lägsta belopp som föreningen betalade ut under 

den undersökta perioden var året 1922 då föreningen betalade ut 100 kronor (2 512,50 kronor i 

dagens penningvärde) till en av sina medlemmar. I det för frågan tillhörande diagrammet här 

ovan illustreras det hur summorna som betalades ut i begravningshjälp till föreningens 

medlemmar under den undersökta perioden fördelades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till hur många och vilken summa betalades det ut per år i moderskapshjälp 1916 – 1931?  
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Diagram 5: Belopp utbetalda för moderskapshjälp 1916–1931 

 
Källor: Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Revisions- o. årsberättelser, 

redogörelser/förvaltningsstat mm. 1892–1976. Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Protokoll + ekonomiber. 

1914–1981. 

 

Det år som föreningen betalade ut den största summan för moderskapshjälp var året 1921 då 25 

kvinnliga medlemmar fick dela på en summa av 750 kronor (15 702,49 kronor enligt dagens 

penningvärde), något som åskådliggörs i diagrammet här ovan i fråga om utbetalda belopp för 

moderskapshjälp. Året innan, 1920, var det år som föreningen betalade ut den näst högsta 

summan när det kom till moderskapshjälp för sina kvinnliga medlemmar. Det året, 1920, 

betalade föreningen ut 630 kronor (10 756,49 kronor i dagens penningvärde) i moderskapshjälp. 

Summan på 630 kronor delades mellan två av föreningens kvinnliga medlemmar. Föreningen 

betalade ut det tredje största beloppet för moderskapshjälp 1926 då 17 av föreningens kvinnliga 

medlemmar delade på en summa av 510 kronor (13 799,82 kronor i dagens penningvärde). 

Andra summor som föreningen beslutade om att betala ut i moderskapshjälp till sina kvinnliga 

medlemmar var 480 kronor (13 141,78 kronor i dagens penningvärde) som 16 kvinnliga 

medlemmar delade på 1927. 1918 betalade föreningen ut 465 kronor (8 927,61 kronor i dagens 

penningvärde) som 12 av de kvinnliga medlemmarna delade på. Det finns tyvärr inte någon 

uppgift för hur många kvinnor det var som föreningen 1931 lät dela på 450 kronor (13 262,10 

kronor i dagens penningvärde) i moderskapshjälp. Det lägsta belopp som föreningen betalade 

ut i moderskapshjälp var under två år, 1916 respektive 1922. År 1916 betalade föreningen ut 

180 kronor (5 074,02 kronor i dagens penningvärde) som fördelades på sex kvinnliga 

medlemmar. Det andra året, 1922, så betalade föreningen ut även den gången 180 kronor 

(4 522, 50 kronor i dagens penningvärde) som fördelades på sex kvinnliga medlemmar. 

 

 

 

 

Utförde de kvinnliga medlemmarna några uppgifter å föreningens vägnar? 
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I enlighet med uppgifter som hittats i det undersökta materialet för åren 1916 till 1934 så tycks 

det vara så att de kvinnliga medlemmarna anförtroddes uppdraget att vara sjukbesökare, det vill 

säga att besöka de kvinnliga medlemmarna som anmält sig sjuka och kontrollera vad de hade 

för sjukdom och verkligen var sjuka. Den första uppgiften om att en av de kvinnliga 

medlemmarna valts för att överse kontrollen av de kvinnliga medlemmar som anmälde sig sjuka 

gjordes enligt ett protokoll den 7 januari 1894. Det handlade om en kvinna vid namn Elin 

Persson.36 I december samma år valdes en ny person att överse den saken tillsammans med en 

ersättare.  

 

Föreningen delade in sitt område i olika distrikt som varje vald sjukbesökare fick ansvaret för.37 

Till en början var det fyra distrikt, men genom åren utökades distrikten till att till slut vara åtta 

stycken. De områden som distrikten omfattade var: Larsarvet, Lustebo, Tansbo, Gullnäs, 

Juskbo, Vippan 1 2 3, Gruvbyn, Lövåker, Solhaga, Stora och Lilla Fabriken, Alvik, Skåpet, 

Fågelsången, Plasveden, Nysveden, Strömbo, Skolan, Kyrkbyn, Bengtsarvet, Harmsarvet, 

Studdsarvet, Norra Skogsbyn, Brändan, Södra Skogsbyn, Örjesbya, Bergsgården, Bjursås, 

Paris, Berlin, Rom, Tunis, Malta, Neapel, Kairo, Chicago, Dakota, Michigan och Peking.38 

 

Sjukbesökarna och deras suppleanter, som utsågs av föreningen, valdes för en period av ett år 

vilket gällde både för de kvinnliga och de manliga sjukbesökarna. Föreningen blandade inte 

sina sjukbesökare utan en man ersatte alltid en manlig sjukbesökare och lika gällde de kvinnliga 

sjukbesökarna och deras suppleanter. Av det undersökta materialet så framkommer det att det 

ofta är samma namn som dyker upp som sjukbesökare. Antingen som den ordinarie 

sjukbesökaren eller som dess ersättare, och det är inte ovanligt att samma kvinna omvals för ett 

nytt år efter det att hennes förutvarande år tagit slut. Om personen i fråga inte valdes om som 

ordinarie sjukbesökare så var det vanligt att hon istället blev vald som suppleant för någon av 

de andra kvinnliga sjukbesökarna som valdes. Det framkommer inte i det undersökta materialet 

om vissa av distrikten var vikta specifikt för de kvinnliga sjukbesökarna, utan de kunde 

förekomma i alla distrikten som omfattades av föreningen. Noterbart är att det i ett protokoll 

från den 12:e april 1915 beslöts att sjukbesökarna fick befogenheter att själva bestämma från 

sjukdomsfall till sjukdomsfall om den sjuke medlemmen skulle få sjukhjälpsbidrag även under 

en söndag.39 

 

Materialet ger inte några uppgifter för de första åren av den undersökta perioden om huruvida 

de kvinnliga eller manliga medlemmarna fick någon ersättning för sitt uppdrag som 

sjukbesökare. Första gången det nämns att sjukbesökarna får någon ersättning för sitt arbete är 

1915 då det i ett protokoll från den 21: a mars nämns att sjukbesökarna skulle få fem kronor 

(177,96 kronor i dagens penningvärde) per person i arvode.40 Ett år senare, 1916, i ett protokoll 

från den 12:e mars beslutade föreningens styrelse att sjukbesökarnas arvode skulle fortsätta att 

vara fem kronor per person (177,96 kronor enligt dagens penningvärde).41 Året efter, 1917, i 

 
36 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Revisions- o. årsberättelser, redogörelser/förvaltningstat mm 1892–

1976. FAW/125.1991. Protokoll 7/1–1894. 
37 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. FAW/125.1991. Protokoll 22/12–1912.  
38 De orter och platser som benämns såsom Chicago, Paris, Michigan med flera är namn på arbetarbostäder som 

är döpta efter platser dit pappersbruket i Grycksbo skickade sina pappersprodukter.  
39 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. FAW/125.1991. Protokoll 12/9–1915. 
40 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. FAW/125.1991. Protokoll 21/3–1915. 
41 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. FAW/125.1991. Protokoll 12/3–1916. 
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ett protokoll från den 18:e mars fastställde styrelsen att arvodet för sjukbesökarna skulle vara 

50 kronor (1 410,67 kronor i dagens penningvärde) per år.42 Någon förändring gjordes inte i 

arvodet varken för kvinnor eller män förrän 1919 då beloppet per år höjdes från 50 kronor till 

100 kronor (1 739,47 i dagens penningvärde) per år.43 Summan för sjukbesökarna förändrades 

inte förrän 1926 då ersättningen per år för sjukbesökarna höjdes till 115 kronor (3 111,73 kronor 

enligt dagens penningvärde).44 Ersättningen till sjukbesökarna höjdes 1928 till 165 kronor (4 

464,65 kronor i dagens penningvärde) för att året efter, 1929, höjas till 190 kronor (5 232,92 

kronor i dagens penningvärde).45 Dock sänktes ersättningen per år för sjukbesökarna året efter 

till 180 kronor (5 141,11 kronor i dagens penningvärde), ett belopp som stod sig fram tills det 

att föreningen upphörde med sina sjukbesök 1933. Så långt materialet gör gällande så kan det 

inte utläsas att föreningens styrelse gjorde någon som helst åtskillnad mellan de kvinnliga och 

manliga sjukbesökarnas årliga ersättning.   

 

I protokollet från den 7:e januari 1934 diskuterade föreningens styrelse ett anbud som de fått 

från Falu stad och Kopparbergs sockens erkända sjukkassa om att ta över kassan i Grycksbos 

sjukhjälpsverksamhet.46 Anbudet från Falu stad och Kopparbergs sockens sjukkassa 

accepterades av styrelsen och det beslutades att övergången från Grycksbo till Falu stad och 

Kopparbergs socken sjukkassa skulle ske från och med den 1: a januari 1934. Föreningen 

upphörde med sina sjukkontroller av sina medlemmar när de beslutade i ett protokoll från den 

18:e februari samma år att sjukbesökarnas uppgifter skulle övertas av sjuksköterskorna.47   

 

 

Sammanfattande diskussion  

 

Vad gäller den första frågan i uppsatsen visade det undersökta materialet att föreningens högsta 

medlemsantal var 1952 då medlemsantalet var 959 personer. Under perioden 1947 till 1960 låg 

medlemsantalet konstant över 900 personer. Vid undersökningsperiodens början, det vill säga 

år 1916, var antalet medlemmar 481 stycken. En siffra som stadigt ökade genom åren och sjönk 

först från och med 1960. Föreningens lägsta medlemsantal var 1995, det år som föreningen 

upphörde, och medlemmarnas antal var vid det tillfället 245 stycken.  

 

Det är kanske föga förvånande att föreningens medlemsantal var som lägst det år som 

föreningen lades ner, 1995. Många av medlemmarna som varit aktiva hade avlidit eller av andra 

skäl lämnat föreningen. Föreningen hade vid det laget sedan länge spelat ut sin roll då det 

sociala skyddsnätet var mer utvecklat och inte längre såg ut som det hade gjort när föreningen 

bildades den 4 januari 1891 och det fanns ett stort behov av den typ av hjälp som en sjuk- och 

begravningskassa kunde erbjuda då. Dessutom lär intresset från eventuellt nya medlemmars 

sida ha varit svagt som det kan te sig idag. Intresset finns helt enkelt inte när det redan finns ett 

fullt utvecklat skyddsnät för gemene man att ta del av och det inte finns något behov av det som 
 

42 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. FAW/125.1991. Protokoll 18/3–1917. 
43 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. FAW/125.1991. Protokoll 23/3–1919. 
44 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. FAW/125.1991. Protokoll 12/9–1915. 
45 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Protokoll + ekonomiber. 1914-1981. FAW/125.1991. 

Kassasammandrag för åren 1928 och 1929. 
46 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. FAW/125.1991. Protokoll 7/1–1934. 
47 Grycksbo sjuk- och begravningskassa, Korrespondens, stadgar, matrikel, protokoll, statistik mm + 

försäkringstekn. utredningar 1912–2005. FAW/125.1991. Protokoll 7/1–1934 och 18/2–1934. 
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det hade gjort när föreningen startade. Sigurd Bergström påtalar i sin minnesskrift om 

föreningen att det 1992 beslutades om ett stopp för att ta in nya medlemmar i föreningen 

eftersom det inte hade tillkommit några nya medlemmar på de senaste 30 åren. 1952 nådde 

föreningen sin höjdpunkt när det kom till antalet medlemmar. Föreningslivet var starkt under 

den tiden och det tillhörde det sociala livet att tillhöra en förening, och det kanske allra helst i 

ett litet samhälle som Grycksbo där föreningslivet genomsyrade hela samhället. Det skapade en 

gemensam känsla av tillhörighet bland dem som bodde där.   

 

I den andra frågan som ställdes till materialet framkom det att antalet manliga medlemmar 

dominerade mellan åren 1934 till 1977 under den undersökta perioden 1934–1995. 1934 var 

männens antal 610 stycken, för att 1977 vara nere i 294 stycken. Andra året som de manliga 

medlemmarna hade ett högt medlemsantal var 1935 då männen uppgick till 601 personer av 

föreningens medlemmar. Det lägsta antal manliga medlemmar som föreningen hade var året då 

föreningen lades ner, det vill säga 1995, då de manliga medlemmarna bestod av 101 personer. 

De kvinnliga medlemmarna var i majoritet från och med 1979 till det att föreningen lades ner 

1995. 1979 var kvinnorna 271 stycken till antalet för att 1995 vara nere i 144 stycken. Det 

högsta antalet medlemmar nådde kvinnorna åren 1952 och 1959. Kvinnorna utgjorde 1952 379 

stycken av medlemmarna och 1959 var de kvinnliga medlemmarna 379 stycken.   

 

Att de manliga medlemmarna var i flertal under den första delen av den undersökta perioden, 

det vill säga 1934–1995, är kanske inte så förvånande. Det var männen som fortfarande stod för 

den huvudsakliga inkomsten i ett hushåll och det är även tänkbart att det stora antalet män i 

föreningen berodde på att det var ogifta män som gick med i föreningen till att börja med. Gifta 

män lyste säkerligen inte med sin frånvaro under de första år som föreningen existerade och de 

år, 1934–1977, som det manliga antalet översteg de kvinnliga medlemmarna. Minskningen av 

antalet manliga medlemmar kan bero på ett minskat intresse för föreningen eller av det enkla 

skälet att de som varit medlemmar från föreningens början blivit äldre och bortföll av naturliga 

orsaker. De kvinnliga medlemmarna dominerade från och med 1979 och fram tills det att 

föreningen lades ner 1995. En förklaring är naturligtvis att det till en början inom föreningen 

hade varit mest män som gick med och att dessa som tidigare påtalats blivit äldre och avlidit. 

Föreningens kvinnliga medlemmar var kanske i mångt och mycket inte förvärvsarbetande, allra 

helst inte efter det att de hade gift sig och levde därmed längre än sina äkta hälfter. Dessutom 

var det som det har påpekats tidigare i texten inte någon ny tillförsel av medlemmar och 

föreningen satte även stopp för den saken 1992.  

 

För den tredje frågan som ställdes i början av uppsatsen så har undersökningen av materialet 

visat att den högsta summan som föreningen betalade ut i sjukhjälp var 31 088 kronor (916 

204,94 kronor beräknat i dagens penningvärde) till sina medlemmar. Denna notering gjordes 

1931. Det lägsta beloppet som betaldes ut i sjukhjälp var under året 1916 när föreningen betalde 

ut 4 930 kronor (175 470,08 kronor i dagens penningvärde) till de medlemmar som var i behov 

av den hjälpen. Under den undersökta perioden för frågeställningen, 1916 till 1931, så ökade 

sjukhjälpsersättningen förutom under fem år; 1919, 1923, 1925, 1926 och 1928 då ersättningen 

sjönk något i jämförelse med de övriga åren.  

 

Att den utbetalda summan var högst just 1931 kan förklaras med den influensaepidemi som 

Sigurd Bergström nämner i sin minnesskrift över föreningen. Det hade härjat en 

influensaepidemi i Grycksbo och i den omgivande bygden samma år. Att den utbetalda summan 

var som lägst 1916 berodde säkerligen på det som Bergström skriver att de fonder som 

föreningen gjort sina placeringar i hade gett för dålig avkastning. Föreningen hade 1916 betalat 

ut 4 930 kronor (175 470,08 kronor i dagens penningvärde). Dessutom spelade de hårdare 
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reglerna in, som föreningen hade infört när det gällde sjukfrånvaron. De hårdare reglerna 

stipulerade att en medlem måste ha varit sjuk i minst tre dagar för att kunna vara berättigad till 

att kunna få sjukhjälpen utbetald.  

 

Det undersökta materialet för den fjärde frågan som ställts i uppsatsens början visar att det 

högsta beloppet som föreningen betalde ut var 1986 när föreningen betalde ut 19 200 kronor 

(37 948,91 kronor enligt dagens penningvärde). Denna summa fördelades på 24 stycken 

medlemmar inom föreningen. Lägsta summan som föreningen betalde ut i begravningshjälp 

under den undersökta perioden, 1916 till 1995, var 1922 då föreningen betalade ut 100 kronor 

(2 512,50 kronor i dagens penningvärde) till en av sina medlemmar.    

 

En möjlig förklaring till de höga belopp som föreningen betalade ut i begravningshjälp under 

1980- och 1990-talet skulle kunna vara det faktum att medlemmarna var få som det tidigare har 

konstaterats, och att någon ny tillförsel av medlemmar inte förekom. Detta ger vid handen att 

det fanns färre medlemmar som kunde dela på de summor som betalades ut. Därmed blev dessa 

summor per automatik större än de som tidigare hade kunnat betalas ut när medlemsantalet hade 

varit större. Penningvärdet var inte detsamma som det var 1916 jämfört med 1995, och därför 

var värdet olika för de summor som betalades ut. En annan faktor är också den att föreningens 

ekonomi med största säkerhet inte var av samma omfattning 1916 som den var när föreningen 

upplöstes 1995. Sigurd Bergström nämner också, i samband med den influensaepidemi som 

varit 1931, att de fonder som föreningen hade placerat sina pengar i hade gett en dålig 

avkastning då dessa inte hade ökat i värde.  

 

Undersökningen av materialet för den femte frågan som ställdes i uppsatsens början visade att 

föreningen delade ut den största ersättningen vad gäller moderskapshjälp 1921 då 25 stycken 

kvinnor fick dela på en summa av 750 kronor (15 702,49 kronor i dagens penningvärde). 

Föregående år, 1920, var det år då föreningen betalade ut det näst högsta beloppet för 

moderskapshjälp med 630 kronor (10 756,49 kronor i dagens penningvärde) som delades 

mellan två kvinnor. Den tredje största summan som betalades ut var 1926 då 17 stycken kvinnor 

delade på 510 kronor (13 799,82 kronor i dagens penningvärde). Det lägsta belopp som 

föreningen betalade ut i moderskapshjälp var under två år, 1916 respektive 1922. År 1916 

betalade föreningen ut 180 kronor (5 074,02 kronor i dagens penningvärde) som fördelades på 

sex kvinnliga medlemmar. Det andra året, 1922, så betalade föreningen ut även den gången 180 

kronor (4 522, 50 kronor i dagens penningvärde) som fördelades på sex kvinnliga medlemmar.  

 

Under två år, 1916 och 1922 betalade föreningen ut sitt lägsta belopp i moderskapshjälp, 180 

kronor (5 074,02 kronor respektive 4 522,50 kronor i dagens penningvärde) bägge åren var det 

till sex kvinnliga medlemmar. Första gången det gjordes var 1916, när föreningen inte hade 

betalat ut moderskapshjälp särskilt länge.48 Att den lägsta summan som betalades ut i 

moderskapshjälp var 1916 är förmodligen inte så underligt. Föreningen hade förmodligen 

fortfarande inte något större kapital, vilket med all säkerhet blev högre under årens lopp. Dock 

1922 när föreningen betalade ut sin lägsta summa i moderskapshjälp, kan den låga summan 

förklaras av att det föregående år, 1921 betalades ut föreningens högsta summa som delades 

mellan 25 stycken kvinnliga medlemmar, något som kan ha ansträngt kassans medel för 

kommande år. 

 

Medlen borde ha varit större 1921 då man betalade ut den högsta summan under den undersökta 

perioden. Vid det tillfället delade 25 stycken av föreningens kvinnliga medlemmar på summan. 

1922 var det andra året som föreningen betalade ut sin lägsta summa i moderskapshjälp, vilket 
 

48 Första gången föreningen betalade ut moderskapshjälp var 1914. 
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kan ha berott på att föregående år, 1921 betalades ut föreningens högsta summa som delades 

mellan 25 stycken kvinnliga medlemmar, något som kan ha ansträngt kassans medel. Det går 

visserligen inte att utläsa något sådant från protokollen, men det vore ett rimligt antagande att 

de avsatta medlen för just moderskapshjälp hade ökat. Att det var så många kvinnor som 25 

stycken som kom i fråga för moderskapshjälp 1921 kan ha varit att kvinnorna hade blivit fler 

till antalet i föreningen än när moderskapshjälpen började delades ut. Av de namn som 

förekommer i olika protokoll kan man sluta sig till att kvinnorna var hustrur till de manliga 

medlemmarna som därmed också var medlemmar. Den saken kan tyda på att ju fler gifta män 

som gick med i föreningen, ju fler av deras hustrur kom också med i föreningen som 

medlemmar. I och med det så ökade antalet kvinnliga medlemmar och fler kunde få bidraget 

med moderskapshjälp.  

 

Undersökningen av det för den sjätte och sista frågan gällande materialet som sträckte sig över 

perioden 1916 till 1934 visade att det fanns en uppgift som de kvinnliga medlemmarna tilläts 

att utföra å föreningens vägnar. De kvinnliga medlemmarna hade en eller flera positioner som 

sjukbesökare, vilkas uppgift var att gå runt bland de kvinnliga medlemmarna som anmält sig 

sjuka och kontrollera att dessa faktiskt var sjuka. Suppleanter valdes precis som för de manliga 

sjukbesökarna så att dessa kvinnor kunde ersätta om den ordinarie kvinnliga sjukbesökaren inte 

kunde utföra sin uppgift. Precis som när det kommer till de manliga sjukbesökarna och dess 

suppleanter förekommer det ofta samma namn hos de kvinnliga sjukbesökarna. Vid ett tillfälle 

kunde en kvinna väljas som ordinarie sjukbesökare för ett distrikt, medan vederbörande i nästa 

val av sjukbesökare istället stod som suppleant. Någon åtskillnad mellan de manliga och 

kvinnliga sjukbesökarna går inte att finna i materialet utan de valdes samtliga för en period av 

ett år i taget, och ersättningen som utbetalades för sjukbesökarna var densamma oavsett om det 

var frågan om manliga sjukbesökare eller kvinnliga sjukbesökare.  

 

Att de kvinnor som var medlemmar i föreningen tilläts vara sjukbesökare kan komma sig av att 

ju fler kvinnor det var som blev medlemmar, desto större var behovet av kvinnliga 

sjukbesökare. Det var kanske också mer av ett tvång som föreningens styrelse såg sig nödgade 

att utse kvinnliga sjukbesökare. Tidens anda var knappast av det slag att det sågs med blida 

ögon att andra män än de äkta makarna såg sina hustrur i indisponibelt skick eller de kvinnliga 

medlemmar som var ogifta. Dessutom är det rimligt att anta att de ogifta kvinnliga 

medlemmarna säkerligen kände sig bättre till mods av att en av de kvinnliga medlemmarna kom 

och kontrollerade hennes hälsotillstånd än att en av de manliga medlemmarna från föreningen 

och som inte tillhörde läkarkåren kom hem till bostaden och utförde samma kontroll. Det 

omvända resonemanget kan även anföras om att det faktumet att det inte var kvinnliga 

sjukbesökare som gjorde sjukbesökskontroll av de manliga medlemmarna i föreningen. Det 

vore helt enkelt inte anständigt eller moraliskt korrekt att en man gick och gjorde sjukbesök hos 

en kvinnlig medlem och detsamma ansågs om att en kvinna skulle göra en sjukbesökskontroll 

hos de manliga medlemmarna. Föreningens styrelse kan också ha ansett att sjukbesök var en 

uppgift som var lämpad för kvinnor att utföra om man betänker den uppfattning som gör 

gällande att kvinnan i främsta rummet var den vårdande omsorgsfulla makan och modern. 

Visserligen går detta resonemang emot den tanken eftersom de hade manliga sjukbesökare och 

inte enbart kvinnor för den uppgiften. Det kan dock bero, som tidigare nämnts, på att det inte 

ansågs anständigt för en man att kontrollera en kvinna som anmält sig sjuk och tvärtom för en 

kvinna att kontrollera en manlig medlem som hade anmält sig som sjuk. Att föreningens styrelse 

inte gjorde någon åtskillnad mellan de manliga och kvinnliga sjukbesökarnas ersättning som de 

fick per år och att de utsågs för samma tidsperiod framgår. Så i just den aspekten borde det 

kunna tolkas som att kvinnor och män i den uppgiften ansågs jämbördiga med varandra inom 

föreningen.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med undersökningen var att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas 

medlemsutveckling och aktivitet, samt utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning 

och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995.   

 

Resultaten visar att medlemsantalet i föreningen var som högst 1952 med 959 personer. Som 

lägst var medlemsantalet när föreningen lades ner 1995 då 245 personer var medlemmar. De 

manliga medlemmarna dominerade medlemsantalet mellan åren 1934 till 1977. De kvinnliga 

medlemmarna hade sin dominans från och med 1979 till det att föreningen lades ner 1995. 

Föreningen betalade som mest respektive lägst ut i sjukhjälp 31 088 kronor (916 204,94 kronor 

i dagens penningvärde) 1931 och 4 930 kronor (175 470,08 kronor i dagens penningvärde) i 

ersättning 1916. I frågan rörande begravningshjälp betalade kassan som mest ut 19 200 kronor 

(37 948,91 kronor i dagens penningvärde) 1986. Den summan var fördelad över 24 av 

föreningens medlemmar. Den lägsta summan som föreningen betalade ut i begravningshjälp 

var 100 kronor (2 512,50 kronor i dagens penningvärde) till en av sina medlemmar 1922. 

Rörande moderskapshjälp framkom det att högsta beloppet betalades ut 1921.  Det året delade 

25 kvinnor på en summa av 750 kronor (15 702,49 kronor i dagens penningvärde). Lägst summa 

betalade föreningen ut under två år, 1916 respektive 1922. 1916 betalade föreningen ut 180 

kronor (5 074,02 kronor i dagens penningvärde) som fördelades på sex kvinnliga medlemmar. 

Det andra året, 1922 så betalade föreningen ut även den gången 180 kronor (4 522, 50 kronor i 

dagens penningvärde) som fördelades på sex kvinnliga medlemmar. Det undersökta materialet 

visar på att de kvinnliga medlemmarna i föreningen tilläts utföra uppgiften som sjukbesökare 

för de övriga kvinnliga medlemmarna. De tilläts inte utföra sjukbesök för de manliga 

medlemmarna när dessa anmält sig sjuka. Den saken utfördes av de manliga medlemmarna som 

var tillförordnade sjukbesökare. Någon åtskillnad mellan de manliga och kvinnliga 

sjukbesökarna ger inte det undersökta materialet någon upplysning om förutom när det kom till 

att göra just sjukbesöken. De manliga och kvinnliga sjukbesökarna valdes för samma tidsperiod, 

det vill säga ett år och de fick samma ersättning som de manliga sjukbesökarna för de sjukbesök 

som de gjorde.   

 

Det material som använts är: protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 

samt kassabok. Även verksamhetsberättelser, ekonomi- och revisionsberättelse från 1931 samt 

en kassa/dagbok rörande åren 1926 till 1953 har också använts. Räkenskaper från 1926 till 1933 

har även det kommit ifråga för undersökningen.  

 

En fråga som kan vara av intresse att gå vidare med när det kommer till forskningen om sjuk- 

och begravningskassor kan vara att undersöka om andra kassor i större städer lät sina kvinnliga 

medlemmar fungera som sjukbesökare så som de gjorde i Grycksbo.  
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