
Högskolan Dalarna  
Historiska Institutionen 
 
 
 
 
 
 
 

Södra Dalarnas Hästförsäkringsförening, 1885-1894 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-uppsats Vt 2004 

 
 
 
 
 
 
    Författare: Torbjörn Pettersson 
    Handledare: Peter Reinholdsson 
    Datum för ventilering: 2006-02-23 



Innehållsförteckning  
 
 
 
1.1  Inledning      2 
 
 

1. 2 Syfte     5 
 
 

1. 3 Frågeställningar    5 
 
 

1. 4 Metod, material och avgränsningar  5 
 
 
2. 1 Forskningsläge     8 
 
 
3.1 Böndernas förhållande till djuren   13 
 
 
4.1 Södra Dalarnas hästförsäkringsförening  17 
 
 

4.2 Männen bakom starten av föreningen   19 
 
 

4.3 Föreningens medlemmar   20 
 
 

4.4 Hästägarnas relation till sina hästar  21 
 
 
5.1 Slutsatser och sammanfattande diskussion  23
  
 
Käll- och litteraturförteckning    26 
 
 
 
Bilaga 1 
 
 
 
 
 

 2



Abstrakt 
 
Undersökningens huvudsyfte är att se om synen på djur, närmare bestämt hästar, skiljer sig åt 
hos försäkringstagarna i södra Dalarnas hästförsäkringsförening under åren 1885-1894. Dess-
utom att utforska vilka som var upphovsmännen till föreningen, och vilka människor som 
attraherades av hästförsäkringsföreningens verksamhet.  
     Materialet som skall besvara syftet består av protokoll från hästförsäkringsföreningens 
regelbundet hållna styrelsemöten, och Kopparbergs läns kalender.  
     Undersökningens resultat visar att det hos bönderna som hästägare går att se att hästen 
värderades högre än ett arbetsredskap, att bruken och bönderna är dom dominerande försäk-
ringstagarna och att det var betydelsefulla herrar som låg bakom starten av försäkringsföre-
ningen.   
 
 
Nyckelord 
 
Hästförsäkring 
Kapitalism 
Djursyn 
Hästar 
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1. 1 Inledning 
 
1800-talets Europa präglades av upplysningsidéerna,1 vilka ville omdana och förändra det 
feodala samhället för att tillgodose de nya kraven som hade växt fram hos delar av den euro-
peiska, och den nordamerikanska, befolkningen.2  
        I Storbritannien hade det redan under sent 1400-tal inletts förändringar i jordbrukspro-
duktionen, vilka skulle komma att få betydelsefulla följder för övriga Europa. Det var här 
skiftesrörelsen satte igång. Byarna och de öppna fälten ersattes med inhägnade betes- och 
odlingsmarker som var i privat, icke-kollektiv ägo och drift. Jordbruksproduktionen började 
så sakteligen att kommersialiseras.3 Europa stod för dörren till ett nytt och revolutionerande 
samhälls- och produktionssystem som inte ens in till våra dagar, i begynnelsen av 2000-talet, 
börjat stagnera.  
     Detta arbete fokuserar sig på att se hur den nya samhällsformen och dess idéer mottogs av 
de enskilda människorna i det svenska förindustriella brottet i slutet av 1800-talet. För att för-
tydliga sambandet mellan denna studie och detta fenomen behöver vi ytterligare tydliggöra 
delar av förändringarna som skedde och som är av betydelse för denna studie. Förändringar 
som allt som oftast överheten föreskrev, och som påverkade, de enskilda människorna, i 
1800-talets Sverige.        
     Den central europeiska utvecklingen kom slutligen även att påverka den svenska befolk-
ningen och dess jordbruk. Från familjernas, och byarnas, självhushållning till en marknads-
produktion, och en efterföljande industrialisering som var anpassad sig till en kapitalistisk och 
global marknad. Utvecklingen härleddes inledningsvis av bland annat ovanstående exogen 
påverkan och dess faktorer. Dock kunde denna förändring inte ske utan betydande reformer 
även inom rikets gränser för att tillgodose de nya kraven på samhällsförändring som även 
uppstod i Sverige.  
        Den svenska statsmakten förespråkade en modern industriell sektor som skulle försörjas 
med kapital från en kapitalstark sektor, tekniska och organisatoriska innovationer välkomna-
des.4 1800-talet kännetecknas därmed av en uppdriven reformtakt för att skapa de institutio-
nella förändringar som kunde gynna statsmaktens syfte, som var att få den svenska ekonomin 
att växa.5 Några av de betydelsefullaste var; en ny regeringsform antas 1809, laga skifte utfär-
das 1827, Folkskolan införs 1842, skråväsendet avskaffas 1846, en ny kommunallag antas 
1862, näringsfrihet införs 1864, och en ny aktiebolagslag antas 1866.6   
        För jordbrukets del skall inrättandet av Lantbruksakademien 1811, och de efterföljande 
hushållningssällskapen, ses som ett led i statsmaktens strävan i att försöka reformera jord-
bruket kring de nya idéer som rådde i Europa vid tiden, storproduktion och kapitalisering.7 
Sedermera kom även hushållningssällskapen själva att arbeta för att bönderna gick samman i 

                                                 
1 De filosofiska grundtankarna: rationalism, empirism, mekanism, optimism, materialism, naturalism och ateism. 
De politiska idéerna bottnar i åsiktsmässig tolerans, yttrande- och tryckfrihet, humaniserad rättskipning och 
maktfördelning baserad på naturliga fri- och rättigheter. ”Upplysningstiden” (1993). Dessutom de fysiokratiska 
idéerna som uppstod under denna tid. Dessa menade att jordbruket var den enda egentliga produktiva näringen. 
För att förändra samhället bör man börja med att förändra jordbruket. ”Fysiokrater” (1993).  
2 Hobsbawm (1997), s. 198.   
3 Holmberg (1982), s. 145. 
4 Magnusson (1999), s. 245. 
5 Magnusson (1999), s. 258-259. 
6 Norborg (2000), s. 20, 22, 42, , 43 och 158. Se även Magnusson (1999), s. 264. 
7 Stattin (1980), s. 9-15. Stattin ser, förutom jordbruksnäringens utveckling, inrättandet av hushållningssällska-
pen som statsmaktens vilja att uppfylla upplysningstidens krav på ökat inflytande i landets olika regioner. Se 
även Kåhrström (2002), s. 33-35.   
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föreningar för att jordbruket skulle utvecklas. Mejeri-, skogshushållnings- och avelsföreningar 
bildades runt om i landet.8  
     Viktiga privata initiativ som antogs är de hypoteksinrättningar som inrättades, av främst 
storjordbrukare, för att försörja jordbruket med kapital.9  
     Vid stora samhällsförändringar är det vanligen samhällets övre skikt, och de kapitalstarka 
männen, som först anammar de nya idéerna, innan dessa implementeras hos den breda majori-
teten av medborgarna. Exempelvis tillskrivs Svaneholms storgodsägare Rutger MacLean vara 
den som först initierade debatten om en rationalisering av jordbruket, och som även låg bak-
om enskiftesreformen 1803-07.10

     Dessa är ett fåtal av de betydande reformer, och förändringar, som genomfördes under 
denna, minst sagt, omvälvande tidsperiod i svensk historia. 
     Erik Gustaf Geijer hade delade meningar om hur den nya samhällsformens förändringar 
påverkade de enskilda människorna. 1844 menade han att: ”kapitalets allt mer befästade suve-
ränitet över arbetaren kastar denne allt mer tillbaka ibland den fruktansvärt växande massan 
av proletärer […] om konflikten skall lösas med svärd eller genom en ny samhällsbildning är 
Europas viktigaste framtidsfråga.”11 Efter ett besök i London, där industrialiseringen inletts, 
var Geijer brydd av det han bevittnade. De kapitalistiska idéerna ”mal guld i den ena änden 
och misär i den andra […] varje ny uppfinning ödelägger och grundlägger på samma gång.”12 
Trots denna kluvenhet välkomnade dock Geijer industrialismen. För att komma runt nackde-
larna ansåg Geijer det viktigt med reformer som minskade de negativa effekterna som följde 
på i industrialiseringens kölvatten.13 Geijer ansåg att föreningarna var 1800-talets sociala 
trollformel. Den gamla ordningen som var styrd uppifrån borde ersättas av en ordning som är 
styrd av medborgarna, och därmed bilda makt underifrån.14     
     Torkel Jansson menar att det är den europeiska ekonomiska expansionen som omvandlar 
Sverige från ett feodalt till ett kapitalistiskt samhälle.15 För böndernas del räckte inte längre 
naturaleveranserna med björkved och rågmjöl till för att betala kyrka, fattighus och skola. 
Penningekonomin blir slutligen oundviklig och börjar så sakteligen etableras runt om i lan-
det.16  
     Den feodala centralstaten trängs undan, och ersätts av en liberalkapitalistisk nattväktarstat. 
I detta brott, mellan statens två olika skepnader, uppstår ett tomrum som det tidigare samhälls-
systemet, på ett inneboende sätt, fyllde hos de enskilda medborgarna. Medborgarna gavs i det 
nya samhället, en ”ny frihet” och en, ”ny tid” som det feodala samhället inte tillät. En ny men-
talitet och ”en ”borgerlig offentlighet” växer fram, och samtidsdebattörerna talar dagligen om 
hur man skall finna en ny ”nationell förening” i ”individualismens” kölvatten.”17 Individer, 
och grupper, stod för första gången i relation till staten, och inte sin feodala herre. Sekularise-
ringen medförde dessutom att enhetskyrkan upphörde att vara den naturliga miljön som knöt 
den stora majoriteten av medborgarna till sig.18  

                                                 
8 Lindén (2001), s. 23. 
9 Magnusson (1999), s. 210. 
10 Behre, Larsson och Österberg (2001), s. 230. 
11 Citat efter: Ehnmark (1999), s. 51. 
12 Citat efter: Ehnmark (1999), s. 129 och 132. 
13 Ehnmark (1999), s. 149. 
14 Ehnmark (1999), s. 166. 
15 Jansson (1982), s. 11. 
16 Jansson (1982), s. 256. 
17 Jansson (1985), s. 12-13. Om ”fri” och ”ny tid”, se även Ericsson (1990), s. 9-12. citattecken i citat. 
18 Jansson (1982), s. 12. 
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        I det ”sprängfyllda tomrummet”19, som brottet mellan två samhällsformer orsakar, menar 
Jansson, att Sveriges föreningsväsende har sitt ursprung. Det är sedermera denna företeelse 
som sår det fröet till de folkrörelser som blivit så signifikativt svenska.20   
 
 

Associationsväsendets tillkomst och funktioner [måste] knytas till en bred ekonomisk, soci-
al och politisk förändringsprocess, där kapitalismens framväxt inom såväl den agrara som 
den industriella näringssektorn illustrerar den viktigaste förändringen i samhällsbasen […], 
vilket betyder att tidigare okända samhällsrelationer uppkommer mellan människor.21  

 
 
Eric Hobsbawm förklarar den engelska bondens syn på de förändringar som förestod enligt 
följande:  
  
            

Även om det gamla traditionella systemet hade varit ineffektivt och betungande, hade det 
dock även inneburit en avsevärd social trygghet och, om än på en mycket låg nivå, också en 
viss ekonomisk trygghet, för att inte tala om dess förankring i vana och tradition.22

 
 
Hobsbawm anser även att förändringarna framstod som en uppenbart dålig affär för de fattiga 
bönderna. Uppdelningen av betesmark, skog och inhägnader av allmänningar som gjordes 
sågs hos många som inskränkningar på en tidigare betydande frihet för den enskilde.23  
     För svensk del kan Dalaregionen utgöra ett tydligt exempel på detta i och med att motstån-
det mot skiftesreformerna var starkt där. Exempelvis kom flera av byarna inte att skiftas för-
rän långt in på 1900-talet i Dalarna.24 Här beskrevs situationen, under mitten av 1800-talet, 
vara att torka och missväxt utarmade landsbygden. Situationen beskrevs så allvarlig att barn 
och vuxna tvingas att stå och tigga längs vägarna mellan Falun och Hedemora.25

     Förändringarna som ålades landsbygdsbefolkningen innebar att näringen numera skulle 
ingå som en del i ett kapitalistiskt produktionsförlopp där det skulle produceras för en mark-
nad och inte endast till familjen, eller delar av byn. Bland annat kunde det innebära att hästens 
betydelse blev ännu viktigare för familjer som hade hästen som livsförsörjare, och arbetsred-
skap. I Dalarna visade det sig även att hästens var extra betydelsefull i och med den kuperade 
terrängen, bristen på framkomliga vägar och den täta förekomsten av hyttor och bruk.26  
     I det feodala samhället förekom det att svenska bönder levde i samklang med den feodale 
herren. I gengäld mot böndernas arbetskraft ansvarade herren för att undersåtarna hade dugli-
ga hästar i arbetet.27 För att klara av detta i det nya samhället som uppstår får bönderna själva 
ta ansvaret för sina hästar. Det var ett stort ansvar som innebar höga kostnader för de enskilda 
bönderna.  
 

                                                 
19 Jansson (1985), s. 12. 
20 Jansson (1985), s. 250. 
21 Jansson (1985), s. 29-30. 
22 Hobsbawm (1997), s. 209. 
23 Hobsbawm (1997), s. 210. 
24 Magnusson (1999), s. 201. 
25 Ehnmark (1999), s. 21. 
26 Edvardsson (1999), s. 37. 
27 Myrdal (1999), s. 15. 
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Lösningen till detta problem var att de gick samman i föreningar för att på så sätt sprida risk-
tagandet för den enskilde.28

     Det är i en sådan förening som denna studie inriktar sig på att studera närmare. Den har sin 
hemvist i Hedemoratrakten men upptagningsområdet sträckte sig längre än så. Föreningen 
heter Södra Dalarnas hästförsäkringsförening och etablerades i början av 1870-talet. Går det i 
material från denna förening utröna hur föreningsmedlemmarna förhöll sig till de kapitalistis-
ka idéer som följde på i industrialismens kölvatten. Sågs hästen som en förbrukningsvara, i 
kapitalistisk anda, eller sågs den som en familjemedlem som det värnades om. Vidare intres-
sant blir att se om initiativtagarna till föreningen kan ses som män sprungna ur 1800-tals sam-
hällets övre skikt.  
     Hästförsäkringsföreningen problematiseras utifrån följande syfte och frågeställningar: 
 
 
1.2 Syfte 
 
Undersökningens syfte är att utforska vilka som var upphovsmän, och vilka som attraherades 
av hästförsäkringsföreningens verksamhet. Dessutom att se om synen på djur, närmare be-
stämt hästar, skiljer sig åt hos försäkringstagarna i föreningen.   
 
 
1.3 Frågeställningar 
 
1. – Vilka män låg bakom starten av föreningen? 
 
2. – Vilka tilltalades av hästförsäkringsföreningens verksamhet?  
 
3. – Går det att se huruvida 1800-talets inträngande kapitalism påverkat medlemmarnas för-
hållningssätt till sina djur? 

 
 
1.4 Metod, material och avgränsningar  
 
Uppsatsens syfte och frågeställningar skall i första hand besvaras genom en genomgång av 
protokoll från hästförsäkringsföreningens regelbundet hållna styrelsemöten. Innehållet i dessa 
protokoll består i att styrelsen handlägger och behandlar enskilda försäkringsärenden som 
berör föreningens försäkrade hästar och dess ägare. Undersökningen består i att en analys görs 
av de försäkringsfall som tas upp under de styrelsemöten som hållits under den period som 
arbetet inriktat sig på. På undersökningens första fråga har det dock varit nödvändigt att vända 
sig till annat material, i detta fall av Kopparbergs läns kalender.  
     De delar av uppsatsens syfte och frågeställningar som besvaras av hästförsäkringsföre-
ningens protokoll ses som uppsatsens huvudsakliga inriktning, medan de delar av uppsatsens 
syfte och frågeställningar som besvaras av Kopparbergs läns kalender ses som kompletterande 
delar av uppsatsen. Användningen av ytterligare material har gjorts helt beroende på protokol-
lens karaktär och för att ge undersökningen en vidare infallsvinkel.  

                                                 
28 Något som människor gjort sedan länge, bland annat genom det s.k. gilleväsendet som innebar att individerna 
delade på den dyra kostnaden mässläsandet innebar. Reinholdsson benämner detta den andliga ekonomin och 
påpekar att de enskilda bönderna oftast inte råd att ensamma stå för kostnaderna som mässor, böner och begrav-
ningar innebar. Därför delades denna kostnad upp kollektivt genom gillena. Se Reinholdsson (1993), s. 376-380.  
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     Undersökningens första fråga; Vilka män låg bakom starten av föreningen?, motiveras 
med av att det ligger ett intresse av ta reda på om det var män sprungna ur samhällets övre 
skikt som låg bakom starten av försäkringsföreningen. Det vill säga om förhållandet i den 
undersökta hästförsäkringsföreningen är detsamma som de exempel som nämns i inledningen 
gällande denna fråga. Sambandet mellan upphovsmännen till föreningen, och de första styrel-
seledamöterna är inte givet. Här är det den första styrelsen i föreningen som är i fokus.  
     När det gäller undersökningens andra frågeställning; Vilka det var som tilltalades av häst-
försäkringsföreningens verksamhet?, är det viktigt att nämna är att det inte finns någon med-
lemsmatrikel att tillgå för att få fullständiga uppgifter om föreningsmedlemmarna i förening-
en. Den sammanställning som görs i detta arbete blir därmed titlarna på de föreningsmed-
lemmar vars hästar behandlas under de styrelsemöten, vars protokoll som här granskas. Ty-
värr har det visat sig att det i ett stort fall av försäkringsärendena inte skrivits ut några titlar på 
försäkringstagarna. Många gånger skrivs bara försäkringstagarens namn, hästens försäkrings-
nummer och den socken häst och ägare tillhör. Dessa redovisas separat i arbetets resultatdel. I 
denna fråga ser jag inte på antalet försäkringsfall som tas upp i protokollen. En ägare kunde ju 
nämligen ha flera försäkringsfall behandlade samtidigt, därför är det försäkringstagaren som 
frågan fokuserar sig på. 
     Att försäkra sin häst kunde innebära en dyr kostnad för hästägarna, en kostnad som inte 
alla nödvändigtvis kunde bära. Det är i detta den andra frågan har sin egentliga motivering, 
det vill säga vilka det var som överhuvudtaget hade råd att försäkra sina hästar. Fås ett sådant 
svar så besvaras självfallet även det omvända, det vill säga vilka kategorier av människor som 
inte hade råd att försäkra sina hästar. Otvivelaktigt är givetvis att fler människor än de som 
försäkrade sina hästar i föreningen kunde tilltalas av föreningens verksamhet. Här utgörs dock 
svaret på denna fråga ifrån den faktiska handlingen det innebär att ingå medlemskap i före-
ningen.  
     Arbetets tredje frågeställning; Om det går att se huruvida 1800-talets inträngande kapita-
lism påverkat medlemmarnas förhållningssätt till sina djur?, skall ses som undersökningens 
huvudfråga och den frågan som styrt arbetets upplägg och inriktning. Denna frågeställning är 
självfallet intressant i den inledningen skrivna aspekten, nämligen hur landsbygdsbefolkning-
en såg på de idéer som följde på i industrialismens kölvatten. Kapitalismen var en av dessa 
idéer och i detta material lämnas en möjlighet att kontrollera hur det förhöll sig med detta hos 
föreningens försäkringstagare. Svar på denna fråga erhåller undersökningen när protokollet 
nämner vad som händer med hästen efter att föreningens veterinärläkare förklarat hästen 
obrukbar för arbete. Intressant är även om detta förhållningssätt skiljer sig åt emellan olika 
försäkringstagare. Återköper ägaren hästen även om hästförsäkringsföreningen förklarat häs-
ten obrukbar antas hästen, i sig, värderas mer än som endast ett arbetsredskap av hästägarna. 
Det är således denna företeelse som är undersökningens måttstock för att utröna hur medlem-
marna i föreningen förhöll sig till sina djur. 
     Det bör klargöras att själva inrättandet av hästförsäkringsföreningen i sig kan ses som en 
anpassning till det nya samhället som växte fram. Ändock kan inte detta vara avgörande för 
vad den enskilde försäkringstagaren egentligen tyckte om den nya samhällsformen och dess 
efterföljder.  
     För att tydliggöra framställningen av svaret på denna fråga görs det här en uppdelning av 
försäkringsfallen som styrelsen handlägger. Denna uppdelning görs på ett enkelt sätt där bru-
kens hästar redovisas för sig och de övriga (privata) försäkringstagarna buntas ihop till en 
gemensam grupp försäkringstagare. Jag kallar denna grupp för bondehästar. I denna fråga är 
det inte försäkringstagarna det fokuseras på. Istället är det antalet försäkrade hästar som avses 
i detta svar. I enskilda staplar redovisas även de häståterköp som sker i föreningen under tids-
perioden.  
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     Undersökningens avgränsningar har gjorts beroende på olika orsaker, men har främst styrts 
av materialets beskaffenhet. Syftets och frågornas karaktär skulle säkerligen gjort sig mer 
rättvist att undersöka i närmare anslutning till föreningens start. Tyvärr har protokoll från fö-
reningens första 11 år som verksam förening inte gått att finna. Av den anledningen har före-
ningens första 11 år uteslutits och undersökningen inleds istället vid 1885 i och med att mate-
rialet där blir tillgängligt. Även en övre avgränsning har varit nödvändig. Den har gjorts efter 
bedömningen att den valda undersökningsperioden är tillräcklig för att besvara undersökning-
ens syfte och frågeställningar. Undersökningsperioden sträcker sig därför från 1885 till 1894. 
En avvikelse från undersökningens avgränsning är dock den första frågeställningen som är 
fixerad till fixerad till föreningens startdatum 1874. Det har varit möjligt beroende på att sva-
ret på denna fråga erhållits i annat material än i protokollen.  
     Omfånget av undersökningsmaterialet består i protokoll från 91 styrelsemöten fördelade på 
undersökningsperiodens 10 år och under denna period behandlas 316 försäkringsärenden. 
     I protokollens innehåll så tycker jag mig kunna se dels, en avtagande aktivitet i föreningen 
och dels, en avtagande tydlighet gällande försäkringsfallen som tas upp i protokollen. Ett ex-
empel på det första är att det under den första delen av undersökningsperioden, 1885-1889, 
hölls 54 styrelsemöten, medan det under den andra delen, 1890-1894 endast hölls 37. Gällan-
de tydligheten i protokollen bör det även nämnas att det omvända är fallet gällande fråga två. I 
början av undersökningsperioden så är det mer förekommande att titeln på försäkringstagaren 
inte är utskriven, vilket de är i undersökningsperiodens senare del.   
     Ett exempel på att tydligheten i protokollen avtar är även att den sittande sekreteraren, i 
början av perioden, på ett tydligare sätt skriver vad som händer med den försäkrade hästen. 
Det ges ett svar på om försäkringstagaren återköper sin häst, eller om föreningen säljer, eller 
sänder hästen till slakt. Detta nämns inte på ett tydligt sätt under den senare delen av under-
sökningsperioden.  
     För att besvara undersökningens första frågeställning har jag vänt mig till Kopparbergs 
läns kalender29 för att få kompletterande information om männen bakom starten av försäk-
ringsföreningen. Kalendern är en skrift som tar upp alla mantalsskrivna personer, vidare före-
ningar och företag, etc., som varit verksamma i Kopparbergs län under föregående år. Tyvärr 
trycktes inte denna upp varje år. Jag har därför fått använt mig av kalendrar som varit tryckta 
kring den aktuella undersökningsperioden. För att få ett långt tidsperspektiv, och därmed stör-
re trovärdighet, i min bedömning om det var betydelsefulla herrar, har jag valt en längre tids-
period vid denna kontroll. Jag har därför valt att ta med en kalender från 1871, det vill säga 
redan innan hästförsäkringens start. De övriga tre kalendrarna är tryckta 1878, 1882 och 1889. 
Viktigt att komma ihåg är att uppdragen gäller det föregående året då kalendern är tryckt.30 
Det går självfallet att ställa sig tveksam till om en herres betydelsefullhet i 1880-talets bonde-
samhälle går att finna genom en titt i denna källa. Det hela bygger givetvis på vilken defini-
tion vi lägger i ordet betydelsefull. Min användning av begreppet bygger således på att vi kan 
göra en koppling mellan antalet offentliga uppdrag och betydelsefullhet.   
     Utöver uppsatsens frågeställningar så besvarar arbetet även andra frågor som berör häst-
försäkringsföreningar. Främst för att göra arbetet mer enhetligt, men även för att göra betrak-
taren insatt i ämnet. Den informationen har erhållits från den undersökta föreningens jubile-
umsskrift från 1954.31  
 
 

                                                 
29 (1871, 1878, 1882 & 1889). 
30 Vid framställningen av informationen från dessa böcker är notförteckningen i undersökningen lite annorlunda. 
Jag har här frångått sidhänvisningar i noterna av praktiska skäl. Vid uppgiftskontroll har dessa böcker ett bakre 
register som hänvisar till vilka sidor allt, och alla, i kalendern finns med på.  
31 Södra Dalarnes hästförsäkringsförening 1874-1954 (1954). 

 9



2. 1 Forskningsläge 
 
I jordbrukshistorien nämns visserligen termen hästförsäkringsföreningar, men ingen vidare 
utveckling, eller förklaring, av termen görs. Erkända jordbrukshistoriker som Maths Isacson 
och Mats Morell bekräftar att dessa utgör ett hål inom den vetenskapliga historieforskningen. 
Om de någon gång nämns så är det i förbifarten, oftast i samband med husdjursföreningar.32  
     Det är endast en historisk b-uppsats som behandlat hästförsäkringsföreningar på ett närma-
re plan. Det gör Madelene Lundqvist i och med sin studie En nyttig & nödvändig trygghet –
En studie om Möklinta sockens hästförsäkringsförening.33  Studien är inte så problematise-
rande, utan mer av en deskriptiv karaktär, vilket måste anses vara nog så betydelsefullt i detta 
sammanhang.  
     Hon försöker främst få en uppgift hur föreningen fungerade, vilka som var med och varför 
den upphörde i ett litet samhälle, på ca 2500 innevånare, från 1910 till 1930. Uppslutningen i 
föreningen visade sig vara växlande under perioden från starten 1909, till att den uppgick i ett 
större bolag 1930. Toppen var 1920 då nästan hälften av hushållen, 281 av 657, i socknen var 
medlemmar i föreningen. Mellan 1920 till 1930 visar det sig bli för svårt för föreningen att 
klara av de ekonomiska kostnader föreningen har, lån och räntor, föreningen uppgår då i 
Wästmanlands läns hästförsäkringsförening. Tyvärr så skiljer sig både frågeställning och un-
dersökningsperiod åt lite väl mycket för att, smärre, jämförelser mellan hennes och denna 
undersökning skall gå att göra.   
     Denna studies andra frågeställning; vilka det var som tilltalades av föreningens verksam-
het?, tar hästförsäkringsföreningens jubileumsskrift upp i viss mån, då de redogör att: ”borg-
mästarn, rådmannen, apotekaren, stinsen, - alla hade häst”.34 Dock görs det ingen vidare redo-
görelse av föreningsmedlemmarnas karaktärer, vilket ytterligare motiverar denna fråga i stu-
dien.       
     Statistiska uppgifter om hästförsäkringsföreningarna går att finna i landshövdingaberättel-
serna som skrevs under 1800-talet. För stora kopparbergs läns del går det där att se att det 
fanns fem aktiva hästförsäkringsföreningar under 1880-talet.35 För övrigt finns det tyvärr inte 
mycket tillhanda gällande detta fenomen inom litteraturen. 
     Det innebär att jag här får vända mig till närliggande forskningsområden som kan vara av 
betydelse för denna undersökning, och så har även gjorts. För att ge undersökningen kraft har 
jag där vänt mig till två olika områden som undersökningen berör, dels människans förhållan-
de till djuren, och dels, det tidiga försäkringsväsendet.  
     När det gäller människans förhållande till djuren så har Niklas Cserhalmi skrivit två verk 
som har betydelse för denna undersökning. Först i och med, sin C-uppsats Misskötsel – hur 
behandlingen av och synen på djur har förändrats från allmogesamhälle till industrisamhäl-
le.36 Cserhalmi skriver sin uppsats utifrån två syften. Dels, att han vill påvisa att det skett en 
attitydförändring i människans syn på djuren emellan allmoge- och industrisamhälle, och dels, 
att han vill avromantisera allmogesamhället som ett paradis för djuren. Cserhalmi påpekar att 
brottet mellan bonde- och industrisamhället ger upphov till olika förutsättningar för hur vi ser 
på våra djur, detta återspeglas inte minst i tillkomsten av djurskyddslagarna.37 I allmogesam-
hället förekom, vad vi idag skulle kalla för, systematiskt djurplågeri. Svältfödning, hästkrok, 
ringa grisar, oka och skära sönder trynet på svinen, skära av senor på getter och manipulera 

                                                 
32 Flygare och Isacson (2003), s. 287. Se även Morell (2001), s. 244. 
33 Lundkvist (2003). 
34 Södra Dalarnes hästförsäkringsförening 1874-1954 (1954), s. 8. 
35 K. M: ts Befallningshavandes femårsberättelser. Kopparbergs län (1900c), s. 65. 
36 Cserhalmi (1993). 
37 Cserhalmi gör ingen definition på vad han tidsmässigt menar med dessa bägge epoker. Vi kan dock anta att 
han menar att industrisamhället börjar runt 1850-talet i och med de första djurskyddslagarnas tillkomst 1857. 
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klövar var vanligt förekommande för att tämja djuren. Djuren sågs som ekonomiska hjälpme-
del, så länge de producerade vad de skulle och höll familjen vid liv, av den anledningen så var 
inte djurens välmående av någon hög prioritet.  
     Attitydförändringen, av djur, sker i och med den civilisationsprocess som går hand i hand 
med att industrisamhällets framväxt och utveckling. I denna ”nya tid” visar det sig att vi har 
råd att hålla oss med en vänligare inställning till djuren. Arbetet som förr skedde med mus-
kelkraft övertas av maskiner. Kunskap om jordbruk och tekniska innovationer ökar, vilket 
resulterar i ett produktionsöverskott som medför att tidspressen längre inte är så påfallande, 
och tid för annat ökar.  
     Cserhalmis andra verk består i en relativt nyproducerad doktorsavhandling som, på ett dju-
pare plan, berör ämnet i hans C-uppsats, nämligen Djuromsorg och djurmisshandel 1860-
1925 – Synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industri-
samhälle.38 Cserhalmi menar att det finns två olika syner på hur djuren hade det i det gamla 
bondesamhället. Dels en romantiserande syn som menar att djuren levde ett gott och bekym-
mersfritt liv i sina ladugårdar och hagar, och där djuren behandlades väl. Den andra synen är 
att djuren bara sågs som ett redskap i produktionen och att bönderna inte drog sig för att slå 
dem för att markera skillnaden mellan folk och fä. I och med avhandlingens syfte; ”att pro-
blematisera ‘vanligt folks’ inställning till lantbrukets djur mellan 1860-1925”,39 försöker han 
ta reda på hur detta verkligen förhåller sig. Två frågor skall besvara syftet, 1; ”tillskrevs dju-
ren enbart ett instrumentellt värde i det sena bondesamhället, eller kunde man [även] se djur 
som bärare […] av ett intrinsikalt värde”?,40 och 2; ”har landsbygdens människor tagit till sig 
borgerlighetens milda djursyn eller har en intrinsikal djursyn funnits hos bondebefolkningen 
också innan djurskyddsföreningarnas propaganda?”41 Avhandlingens hypotes är att befolk-
ningen alltid levt å ena sidan med produktionens krav och å andra sidan i empati med djuren. 
Cserhalmi påpekar dock att dessa åskådningar tenderar att hamna i konflikt med varandra. 
Han menar att det är svårt att uppnå bästa möjliga produktion samtidigt som man värnar om 
djurens bästa.    
     För att få svar på dessa frågor görs en genomgång av domstolsprotokoll, som tar upp djur-
plågerifall, och frågelistsvar, som är frågeformulärsvar utskickade av Nordiska museet, som 
delar av befolkningen fick besvara om det svenska bondesamhället (vetskapen om den egna 
kulturen) i nationalistisk anda en bit in på 1900-talet. Undersökningsområdet är avgränsat till 
Malmöhus- och Jönköpings län, samt Östergötland. 
     Undersökningen vänder sig till lantbrukets samtliga djur, förutom sällskapsdjuren hund 
och katt. För denna studie är hästen intressant, med hjälp av Cserhalmis forskning kan vi även 
relatera den i relation till de andra djuren. Av undersökningens, totalt, 478 djurplågerifall vi-
sar det sig att 368 berör hästar. Med tanke på att hästen ansågs som bondesamhällets högsta-
tusdjur frågar sig Cserhalmi om våld och misskötsel av hästen var så mycket vanligare, än 
mot andra djur, i och med överrepresentationen i de undersökta fallen. Han menar dock att 
just synen på hästen är en av anledningarna till att anmälningsfrekvensen för misskötsel av 
hästen var så hög. Cserhalmi anser dock att det finns två troligare förklaringar till varför häs-
ten var överrepresenterad i djurplågerifallen. Den första är att djur, hästar och oxar, som en-
dast ger människan arbetskraft drabbas av misshandel i högre grad än djur som lämnar andra 
nyttigheter. Det handlade om att få ut så mycket kraft, och tid, som möjligt ur dragdjuren. Den 
andra förklaringen kan ses i inställningen till hästköttet. Till skillnad från oxen, som kunde 
säljas eller konsumeras då den inte kunde arbeta mer, hade inte hästen något slaktvärde för 
bondefamiljen. Logiskt går det då att förstå att hästen fick göra sitt yttersta, och ta ut sig full-
                                                 
38 Cserhalmi (2004). 
39 Cserhalmi (2004), s. 25. 
40 Cserhalmi (2004), s. 25. Intrinsikalt värde= från eng. intrinsic value = djur och människors inneboende värde. 
41 Cserhalmi (2004), s. 25. 
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komligt, och kanske till och med över gränsen för vad den klarade för att bonden skulle kunna 
ta ut det enda värde den kunde av hästen, nämligen arbetskraften.  
     På grund av hästens offentliga status är dessutom mörkertalen för misskötsel av de övriga 
djuren större. Hästen sågs och synades på vägar, gator och torg, emedan de övriga djuren stod 
i ladugården, eller betade på ängarna. Han visar dock på flera fall där även oxen tycks vara ett 
djur som befolkningen värnar om. Hans avhandling behandlar på ett ingående sätt de tillväga-
gångssätt bönder hade för att få ut så mycket som möjligt av, och för att få pli på sina djur. 
Nämnvärt är att dessa sedvanor är gamla och är i mångt och mycket till för att skydda marker 
och grannars grödor från att bli söndertrampade. I Byggningabalken i Magnus Erikssons 
Landslag, från mitten av 1300-talet går följande att läsa;  
 
 

Om svin löpa i annan mans skog […] nu löpa svin mellan skogar; då må han lösa 
dem med laga lösen tre gånger. Löpa de oftare, då skall man sammankalla ägarna, 
och de skola värdesätta svinen och taga så mycket av värdet, som de skulle hava haft  
i lega; det som är över skola de återlämna till rätt ägare.42

 
 
Det fanns således en anledning till att bönderna okade, ringade och skar sönder trynet på gri-
sarna. Grisarnas naturliga bökande kunde helt enkelt bli en alltför dyr kostnad för bonden, i 
form av böter till markägaren. Det är i detta sammanhang användandet av dessa hjälpmedel 
skall, och bör, ses. 
     Cserhalmi befäster avhandlingens hypotes och menar att de flesta bönder har varit pressade 
att använda jordbrukets djur till produkter i form av arbetskraft eller varor för egenkonsum-
tion eller för en marknad. Samtidigt som produktionen har givits ett stort värde har det visat 
sig att djuren även har erkänts ett egenvärde i och med att bönderna har visat empati för de 
djur de brukat och ägt. Detta svar besvarar även avhandlingen första frågeställning. På den 
andra frågans svar menar Cserhalmi att bondebefolkningen haft en intrinsikal djursyn redan 
innan borgerlighetens djurskyddskampanjer startade under 1870-talet. Den djursyn han ser 
skiljer sig inte åt på grund av klasstillhörighet, istället var denna en allmänt rådande norm 
redan innan lagar började stiftas för att värna om djuren.43

     Det är inte svårt att se att det är nästan tio år av erfarenheter mellan Cserhalmis bägge 
skrifter. Hans kunskapsbank har självfallet byggts på under dessa år och det är inte för utan att 
jag tycker mig kunna se en mer nyanserad framställning om synen på djur och djurskötsel 
under 1800-talet i det senare verket.        
     Under arbetets gång har jag berört mycket kringliggande litteratur som behandlat männi-
skans förhållande till hästen. En bok som inte betraktas som vetenskaplig, men ändock värde-
full för detta arbete, är Yngve Ryds, Timmerhästens bok.44 Ryd menar att det lilla som är skri-
vet är inte så användbart för honom, han utnyttjar då istället sina egna, och andras, erfarenhe-
ter för att beskriva hästens betydelse i arbetet. Anledningen varför den anses vara intressant är 
att den tar upp skillnader i hur olika hästägare behandlade sina hästar. Här är det ägarna till 
hästarna som arbetade åt skogsbolagen som utmärker sig. Tidsmässigt rör vi oss i en helt an-
nan tid, 1930-talet, än i undersökningsperioden, men Ryds framställning kan ändock vara in-
tressant. Dessa ägare, skogsbolagens hästkörare, såg inte till hästens välbefinnande i första 
hand, utan istället till hur mycket timmer de körde, och därmed även mängden pengar de kun-

                                                 
42 Holmbäck och Wessén (1962), s. 104-105.  
43 Cserhalmi (2004), s. 271-273. 
44 Ryd (1991). 
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de köra in. Det visade sig även att arbetsgivarna föredrog och premierade dessa hästförare, det 
var sådana kuskar som bolag och domänverk ville ha.45  
     I Ryds framställning kan vi kanske hitta några jämförelsepunkter med denna undersökning 
i och med att han ändå säger något om skillnader mellan ägarna av hästar.       
     Här får vi nöja oss med forskning kring människans förhållande till djuren och gå vidare 
med forskning kring det tidiga försäkringsväsendet. 
     Enligt Bra Böckers Lexikon46 definieras försäkring som ett avtal för skydd mot faror av 
olika slag. Avtalet bygger på att ett antal personer, eller företag, regelbundet utsätts för risker 
men att ett väsentligt mindre antal av dessa drabbas av denna risk. Det rör sig därmed om en 
ekonomisk samverkan där skadorna skall lindras för de enskilda, eller företaget, i och med att 
medlemmarna delar skadekostnaden.47   
     Otto Bucht syftar med sin Försäkringsväsendets företagsformer från antiken till våra da-
gar48 till att lämna ett bidrag för att belysa det internationella försäkringsväsendets historik 
och olika företagsformer. Bucht gör en överskådlig genomgång om begreppets utveckling och 
funktion i historien, där fokus ligger på den europeiska utvecklingen. Här kommer det främst 
inrikta sig på den svenska, och skandinaviska, utvecklingen, men andra viktiga hållpunkter i 
försäkringsväsendets utveckling kommer även de att lyftas fram. 
     Buchts definition på försäkring överensstämmer med ovanstående, även om Buchts väljer 
att utveckla sin definition mer. Bland annat anser Bucht att försäkringen är en riskgemenskap 
vars grundidé vilar på att den skadedrabbade i efterhand erhåller hjälp av övriga medlemmar. 
Ett understödsförfarande med anor som inledningsvis fungerade som en allmän och sedvane-
mässigt inträdande funktion i äldre stam- och bygdegemenskaper. Dessa allmänna riskgemen-
skaper utvecklas sedan i olika steg till ömsesidiga riskgemenskaper med egna syften och mål, 
exempelvis gilleverksamheten och inom vissa religiösa sammanslutningar i Rom under kej-
sartiden.  
     Bucht menar dock att det är i och med den venetianska handelseran som försäkringarna 
börjar uppträda som ett vanligare inslag. Där förekom det främst i form av privata affärsmäs-
siga riskavtal, s.k. sjölån, som gavs köpmännen, mot hög ränta, till den riskfyllda sjöhandeln. 
Dessa lån förföll till betalning när handelsexpeditionen var avklarad och återbetalningsskyl-
digheten upphörde om fartyg och last förlorades.  Utifrån dessa familjära affärsangelägenheter 
utvecklas sedan assuransverksamheten, under 1200-1300-talet, som i korthet innebär ett risk-
avtal om att man försäkrar sig mot ekonomiska risker i en mer affärsinriktad försäkringsverk-
samhet.  I italienska stadsarkiv har det påträffats ett stort antal assuransavtal från denna tid. En 
person ingick inte mindre en 80 assuransavtal under en dryg månads tid 1347. 
     Det tidigast kända skandinaviska sjöförsäkringsbolaget är danskt, bildades 1726 i Köpen-
hamn, och heter ”Kongelig Oktroierede S [ö]-Assurance Kompagni”.49 Enligt Bucht skall 
tillkomsten av detta bolag ses som en merkantilistisk åtgärd av den danska kronan. För svensk 
del skall sjöförsäkringsutvecklingen ses i sambandet med den ökande sjöhandeln och bildan-
det av ostindiska kompaniet 1731. Drygt 30 år senare, 1767, inskrevs det i den svenska sjöla-
gen en särskild försäkringsbalk som var grundad på den tyska och holländska författningen. 
Privata initiativ på området är svåra att säkerställa men att privat företagsamhet regleras i 
1750 års revidering av sjölagen står klart, menar Bucht. 
     I norra Europa var det främst skråväsendet som skulle komma att ge bidrag till utveckling-
en av försäkringsväsendet. Främst i och med dess dominerande ställning i allt som hade med 

                                                 
45 Ryd (1991), s. 192-193. 
46 (1993). 
47 ”Försäkring” (1993). 
48 Bucht (1936). 
49 Bucht (1936), s. 61. 
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tillverkning och handel att göra. Det är främst i form av de så kallade korporativa arvet, skrå-
väsendet, som tillkomsten av försäkringsföretagsamheten skall ses menar Bucht.  
     För svensk del förekommer de tidigaste uppgifterna om försäkring, eller brandstod, som 
det även kallades för, hittas så tidigt som på 1300-talet, i och med tillkomsten av Magnus 
Erikssons Landslag. Där står det att: ”Alla skola taga och giva brandstod, som äro bofasta, 
klerker och lekmän, och likaså deras husfolk […] det skall ingen vara fri från.”50 Det var såle-
des stadsfäst i lagen om att folket skulle gå samman och hjälpa varandra vid nöd för de en-
skilda medborgarna/familjerna. En ömsesidig försäkring om att hjälp utifrån erhölls för att 
familjen skulle kunna klara sig om eldsvådan höll sig framme. 
     Bucht menar att detta är ett arv från kontinenten. Han menar att stadsförvaltningarna över-
tog, och stadsfäste, gillenas tidigare hjälpfunktioner. Första spåren hittas i exempel från de 
flamländska städerna redan under 1200-talet. I dessa ges det detaljerade bestämmelser om 
brandstodsutgöranden för stadsborna. I en stadga från Veurnambacht från 1240 innefattas 
även försäkring av kreaturen föremål för den kommunala hjälporganisationens verksamhet.   
     I Karl XI ´s husesynförordning från 1681 börjar statsmakten se ett fiskalt intresse i att ge 
brandstod till befolkningen. För att statsmakten skulle kunna få in sina skatter var det viktigt 
att gårdarna var i brukbart skick och inte stod obrukade efter brand. Därför ålades häradshöv-
dingar och fogdar att tillse att brandstod användes rätt och gavs till dem som lidit för skada för 
brand. Dessutom kunde brandstod även gälla för skadad gröda och kreatur.  
     Privata initiativ inom brandstod tillkom även de vid denna tid. Exempelvis ansökte 1688 
en förening från Skåne och Halland om kunglig stadfästelse för sin verksamhet. Dessa tillkom 
för att den av häradet utgående brandstoden befunnits otillräcklig.  I 1734 års lag utvecklas 
1681 års husesynförordning åt detta håll. Där tillades att häradsborna tillsammans skulle ingå 
i en förening som preciserade vad som skulle innefattas i brandstoden som gavs, länsstyrelsen 
och häradsrätterna blev tillsynsmyndigheten för dessa föreningar. I en del av dessa, företrä-
desvis norrländska, började det att erläggas förskottsavgifter för framtida skador.  
     Brytningen från det gamla brandstodsväsendet kom i och med 1766 års resolution till all-
mogen i Sunnerbo härad. De ansökte där om att få bilda en egen försäkringskassa för att på så 
sätt göra sig fria från att ge brandstod till andra härader. Resolutionen bifölls och talrika sock-
en- och bygdekassor bildades runt om i landet. Försäkringskassornas verksamhet och avgifter 
avgjordes numer på sockenstämmorna och var i praktiken även obligatorisk för sockenborna. 
Näringspolitiska idéer, förespråkade av Adam Smith, som sade att hushållningen borde läm-
nas åt de enskilda avskaffade sedermera tvånget att deltaga i häradsbrandstoden 1812, dock 
kvarstod tvånget att landsbygdsfastigheter måste tillhöra någon slags brandförsäkringsinrätt-
ning. Bucht menar även att de talrika stadsbränderna hade en stor inverkan på försäkringsvä-
sendets utveckling. Städerna hade på grund av dessa en ojämn kamp för sin tillvaro, emedan 
landsbygdsbefolkningen hade det lindrigare. Därför organiserade nydanande krafter de nya 
försäkringsbolagen länsvis, i s.k. länsförsäkringsbolag till att innefatta såväl städer som lands-
bygd för att sprida ut de ojämna verkningarna ytterligare. I bildandet av dessa har hushåll-
ningssällskapen haft en central roll och de flesta av länsförsäkringsbolagen tillkom mellan 
1838 och 1852.    
     Under 1840-talet började ett livligare intresse för liv- ränte- och kapitalförsäkringar att 
framträda och 1848 framlades ett förslag på försäkringsanstalt som skulle kunna hantera dyli-
ka försäkringsärenden. Två år senare bildades landets första kapitalförsäkringsanstalt, denna 
tjänade som förebild åt talrika anstalter som genom länsstyrelsers och hushållningssällskapens 
samverkan bildades runtom i landet.51  
     För övrigt finns det som jag redan nämnt inte mycket att gå på när det gäller just detta i 
litteraturen. Här har det dock givits en övergripande redogörelse i försäkringsväsendets ut-
                                                 
50 Holmbäck och Wessén (1962), s. 121. 
51 Allt efter not 49, förutom not 50, är hämtat från Bucht (1936), s. 61-137. 
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veckling fram till den tidsanda som den undersökta hästförsäkringsföreningen bildades. Det är 
i det perspektivet tillkomsten av föreningen skalla ses. Buchts bok kan kännas lite ålderdom-
lig och opedagogisk i sin framställning, ett barn av sin tid. Tyvärr antar han inget perspektiv 
som kan vara av nöjsammare intresse för denna undersökningen.  
     Utan att gå in på den för mycket, men för att ändå nämna en betydligt behändigare text i 
ämnet så är Nisse Björklunds artikel Det svenska försäkringsväsendets framväxt52 fullt till-
räcklig för att få en övergripande uppfattning om detsamma. Det skulle enligt mig själv dock 
te sig allt för trivialt om jag inte angrep ett större verk än en artikel inom försäkringsväsendets 
område vid en framställning av detsamma.   
 
 
3. 1 Böndernas förhållande till djuren 
 
För undersökningens fortsatta del bör det vara intressant att försöka ge en bild av hur männi-
skans relation till, och syn på, hästen varit i historien och tiden kring den aktuella undersök-
ningsperiodens tid av samhällsomvälvning och nytänkande. Visserligen har vi redan fått lite 
kött på benen i och med det ovan presenterade forskningsläget, men en ytterligare utveckling 
kommer här att göras. Att hästen var ett viktigt arbetsredskap i jordbruksarbetet råder det väl 
knappast några tvivel om. Men gjorde bönderna en åtskillnad på djur och djur? En intressant 
fråga är om hästen var likställd kon, eller om den ena av de två värderades som mer värdefull 
än den andra. Intressant är även hur situationen kunde vara i Dalarna gällande förhållandet 
mellan hästen - människan. 
     Det är inte förrän 1500- och 1600-talen som, genom korsavel mellan olika raser,53 Nord-
landshästen, som idag anses vara den nordsvenskt inhemska hästen, uppkommer. Vid denna 
tid ansågs hästskötseln vara en avancerad uppgift, och var främst förlagd till de stora godsen, 
som bönderna inte fick befatta sig med, och sköttes av godsägarna själva.54

     För skandinavisk del är det i och med vikingatiden och asatron de första beläggen om sy-
nen på hästarna går att finna. Hästarna förekom vid denna tid dels som offer åt asaguden 
Oden, och hans åtta fotade häst Sleipner, och dels som ridhäst, dragdjur och lyxmat åt viking-
arna.55 I och med kristendomens intåg i Skandinavien förändrades så sakteligen människans 
syn på hästen på det sättet att det första gången ansågs vara hedniskt att äta hästkött.56 En på-
vebulla spreds runt i Europa med förmaningen: ”att ej vidare tillstädja förtärande av hästkött 
utan förhindra det genom alla möjliga medel i Jesu Christo, samt med bannlysning straffa var 
och en som äter därav, ty detta djurs kött är orent och avskyvärt.”57 Denna syn på hästkött 
blev så småningom den härskande bland Sveriges, och övriga Europas, befolkning.  
        Till skillnad mot övrig vallning så ansågs hästvallningen som en attraktiv uppgift, och 
kom därmed företrädesvis att skötas av de unga männen. I Dalarna har hästvallningen gamla 
anor och otaliga historier berättar om de tjuvbete som vallpojkarna ägnade sig åt under de 
nattbeten som förekom. Dessutom utgick inte hästvaktens lön i natura som var praxis för det 
kvinnliga vallningsarbetet. Denna lön utgick endast av reda pengar.58

        Själva hästslaktsförfarandet var en syssla som det sågs ner på. År 1936 återberättade en 
då 73-årig sagesman, från Åseda i Småland, om en man som kallades Pelle Ko. Hans syssla 
var att åka runt och slakta hästar, hundar och katter, en syssla som ingen annan ville befatta 

                                                 
52 Björklund (1992). 
53 Shetlandsponny, lipizzanern, shire, tarpan och fjordhäst. Se Börresen (1995), s. 156-157. 
54 Szabo (1970), 50. 
55 Börresen (1995), s. 156 och Bräutigam (2002), s. 4. 
56 Bräutigam (2002), s. 4. 
57 Egardt (1962), s. 4. 
58 Szabo (1970), s. 216. 
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sig med. Pelle Ko hade alltid sin kärring med sig och dessa båda var väldigt fattiga. En gång i 
kvartalet såg man dem på väg till fattigfogden för att hämta fattigsäd. Vid de andra tillfällena 
man såg dem var det oftast på väg till någon bondgård för att slakta något djur. Här nedan 
följer en sådan episod.59  
 
 

Han gick in i lagårn och ledde ut den till en mosse eller annars där det var lätt och gräva 
och där stack han den i bringan med en lång kniv. Sedan fick den gå tills den stöp […] 
blodet sprutade långan väg, men det gick inte långt innan den stöp. Sedan ”flängde” 
(flådde) han och grävde ner hela hästen. En del tog hans kärring med sig hem, för de åt 
hästakött som hedningar.60   

 
 
Denna syssla ansågs vara så skamlig att människorna inte ens ville prata om det. Dessa män 
benämndes vanligen som rackare eller huddragare, men lokala enskildheter förekom, exem-
pelvis användes benämningarna flåbuse61 och sockenlapp62 i Dalarna. De åkte från gård till 
gård och slaktade hästar för någon krona i lön. Emellan tillfällena fick de klara sig bäst de 
kunde, oftast som tiggare. När rackaren dog fick han inte ens bäras genom porten på kyrko-
gården och begravdes även i ett särskilt hörn på kyrkogården.63 För denna undersöknings del 
kan det vara intressant att nämna att delar av Dalaregionen utgör ett av de få undantag, till-
sammans med Norrlands inland, där det inte fanns någon fördom mot hästslakt.  
     I denna undersökningens region, sydöstra Dalarna, och Dalarnas bergslag, finns det dock 
belägg att det presenterade synsättet gällde.64 Exempelvis anställdes det i By, som är en av de 
socknar som ingår i upptagningsområdet för södra Dalarnas hästförsäkringsförening, en sock-
enlapp för att dra huden av hästar.65 Dock finns det inga belägg för att man såg på ner på de 
män som skötte slakten i Dalarna, vilket förekom i stora delar av övriga Sverige.  
     Denna syn på hästkött och hästslakt började så sakteligen förändras under mitten av 1800-
talet. Orsaken till att vindarna åter vände var främst av två arter. För det första hade det en 
ekonomisk aspekt i och med de ofantliga mängder kött som gick till spillo. Detta argument 
hänger nära samman med möjligheterna att föda befolkningen, framförallt under de långa och 
täta nödårsperioder som kunde uppstå. För det andra berodde det på att synen på djurhållning 
och djurplågeri började uppmärksammas, därmed även synen på den tidigare undanhållna 
hästslakten som tidigare skett utan hänsyn till hästarnas lidande. Det är runt denna tid som 
intresset för djurskyddet och de efterföljande djurskyddsföreningarna etableras.66  
        Kring dessa två argument inleddes en hästköttspropaganda i landet, och i övriga Europa, 
redan under mitten av 1700-talet.  Denna fick snart fotfäste i de högre samhällsklasserna me-
dan den var svåraccepterad bland bönderna. En del av denna propaganda utfördes till stor del 
av sockenprästerna.67 Det var dock inte förrän mellan 1860-90,68 brottet mellan gammalt och 
nytt, mellan ett jordbruks- eller industrialiserat samhälle, mellan ett förkapitalistisk och ett 
kapitalistiskt samhälle, som synen på hästkött fick ett någorlunda förändrat fotfäste ute bland 
landets bönder. 

                                                 
59 Egardt (1962), s. 1. 
60 Egardt (1962), s. 1. Parentes i citat. 
61 Egardt (1962), s. 186. 
62 Egardt (1962), s. 129. 
63 Egardt (1962), s. 1-2. 
64 Egardt (1962), s. 118. 
65 Egardt (1962), s. 129. 
66 Striwing (1987), s. 21-32. 
67 Egardt (1962), s. 36-74. 
68 Egardt (1962), s. 74. 
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        Det är även vid denna tid, runt Sveriges kapitalistiska genombrott, som de ekonomiska 
intressena inom boskapsskötseln tar vid, och stallskötseln får sitt allmänna erkännande hos 
jordbrukarna.69

        De äldre böndernas förhållningssätt till djuren var helt annorlunda än vad dagens jord-
brukare har till sina djur. Nutidens bonde lever visserligen av djuren, men inte med dem, som 
de äldre bönderna gjorde.  
Idag ses det på kor, hästar, grisar och andra djur som orena och lortiga, bonden har speciella 
arbetskläder, och stövlar, som skydd för lort och lukt. Förr förekom inte dessa klädbyten utan 
bonden bar samma kläder och skor vid middagsbordet som han använde i ladugården. Ladu-
gården var dessutom mera som ett andra hem, än ett boningshus för djuren. I Dalarna pynta-
des ladugården fin och kvinnorna fördrev där kvällarna tillsammans med varandra och spann 
på sina spinnrockar, eller uträttade annat hushållsarbete. Ovanligt var heller inte att de yngre, 
drängar och pigor använde ladugården som sovplats. Detta var inte av tvång, utan något som 
många gånger föredrogs framför att sova i boningshuset. I äldre tider gjorde man, helt enkelt, 
ingen skillnad på folk och fä som det görs idag. Viktigt var dock att skydda djuren för natu-
rens magiska krafter, och det övernaturliga, som man föreställde sig vara ett hot mot djuren. 
Då fanns det ingen rädsla för bakterier, smuts eller avföring från djuren.70  
        Det fanns dessutom skillnader i hur man såg på hästarna och korna. Hästarna var en sta-
tussymbol som tillhörde mannen och den offentliga sfären, medan korna sköttes av kvinnorna 
och tillhörde hemmasfären. Hästen ingick inte i kosten som övriga kreaturs kött och mjölk 
gjorde. Hästarna skulle arbeta och företräda. De skulle dra plogen på åkern och spännas för 
när det skulle åka och handlas, eller när det var dags att åka till kyrkan. På så sätt stod hästen 
närmare kulturen än naturen. Bonden lade ner stor möda på att vårda sin häst genom noggrann 
tvätt och ans, de fick dessutom det bästa höet. En välvårdad häst innebar hög status för bon-
den. Detta gjorde att hästen värderades högre än de andra djuren i det gamla bondesamhäl-
let.71   
        I Falun förtäljer historier om hur detta kunde symboliseras nere vid Faluån. På ena sidan 
ån satt kvinnorna och tvättade kläder och lakan, på andra sidan, vid den så kallade hästbryg-
gan, stod karlarna på knä för att skrubba sina hästar rena.72 Historien symboliserar inte endast 
att hästen var en karlsyssla, utan även att männen satte högt värde på hästen som arbetskamrat 
och ägodel.  
     Relationen mellan hästen och dess ägare blev ofta stark i och med alla de arbetstimmar de 
tillbringade tillsammans med varandra. Detta kunde leda till problem om hästen såldes och 
måste flytta. Flertalet historier vittnar om att hästar blivit sjuka, halta och ilskna vid sådana 
tillfällen. Om hästen setts som oregerlig och återvänt till sin ursprungliga ägare har åkommor-
na och/eller beteendet genast försvunnit.73 Bonden och hästen kunde arbeta sida vid sida i upp 
till 20 år och hästen kunde efter hand lära sig att bemästra märkliga uppgifter, vilket medförde 
att bonden kände sig stolt över sin hästs klokhet och styrka.74

        För Dalarnas del började hästfrågan att lyftas fram på det offentliga planet först i början 
av 1870-talet. I begynnelsen av länets hushållningssällskaps historia, 1850-talet, går det att 
utröna att uppmärksamheten främst var inriktad på växtodlingen, och dess framstegsmöjlighe-
ter, än på kreatursskötseln. När kreatur frågan kom upp på agendan var det främst mjölkpro-
duktionen och ladugårdsskötseln som kom i fokus.75  

                                                 
69 Szabo (1970), 42. 
70 Frykman och Löfgren (2001), s. 151-153. 
71 Frykman och Löfgren (2001), s. 154. Se även Fiebranz (2002), s. 138-142 och Morell (2001), s. 48-50. 
72 Ström (1954), s.67-68. 
73 Börresen (1995), s. 148. 
74 Börresen (1995), s. 155. 
75 Örjangård (1951), s. 69. 
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     Att hästen fick en större betydelse för böndernas näring i Dalarna i slutet av 1800-talet 
råder det inget tvivel om. Detta styrks inte enbart av den undersökta hästförsäkringsförening-
en, utan även av debatten som fördes i Stora kopparbergs läns hushållningssällskap vid tid-
punkten.76 Ytterligare vittnen härom är de handböcker som gavs ut för att främja hästaveln i 
regionen vid tidpunkten. Bland annat gav ombudsmannen, och veterinärläkaren, i den under-
sökta föreningen, Wilhelm Hallander ut flertalet handböcker77 i ämnet, men även andra hand-
böcker78 om hästavel och hästskötsel gavs ut. Jordbrukshistorikern Mats Morell lyfter även 
fram ovan nämnde herre till att vara den som hade störst roll i utvecklandet av lanthästen.79

        I Hallanders ena handbok framhåller han dalaböndernas ”allvarliga farhågor för inbland-
ning af främmande blod framförallt afvelsmaterial af låglandstyp i den gamla af norska öst-
landshästen påverkade dalahästen.”80 I Jämtlands-, Hälsinglands- och Gefleborgs län förkom 
under 1870-80-talen en ”hejdlös […] korsningsavel”81, vilket Kopparbergs län tog klart av-
stånd ifrån. Dalarnas bönder strävade således för att behålla den nordsvenska hästen renrasig 
och därmed undvika korsavel med andra hästraser. För ändamålet att bistå renavel av den 
nordsvenska hästen bildades därför föreningen, Södra Dalarnes Hästvänner 1894,82 vilken 
stöddes av länets hushållningssällskap.  
     Faktum är att Hedemoratrakten, som kan betraktas som centrum för den undersökta före-
ningens verksamhetsområde, innehade den talrikaste nordsvenska stostamen i hela landet un-
der 1890-talet. Att den nordsvenska hästen ansågs vara så betydelsefull för Dalarna har att 
göra med hästens fysiologiska beskaffenhet. Den ansågs vara seg, stark och uthållig vilket 
passade för hästar som fick utstå hårt arbete, trots dålig kost och ogynnsamma arbetsförhål-
landen.83 Många av de hästar som fanns i Dalarna var involverade i den talrika gruv- och hytt-
verksamhet som bedrevs i länet. För hästarnas del innebar detta tungt arbete, i relativt kuperad 
terräng, med malm och timmerkörning som främsta bestyr.84 En ytterligare aspekt på dala-
böndernas stora beroende av hästen i arbetet, och vid körningar, är att vägarna var i mycket 
sämre skick norr om Mälardalen, än söder om densamma. Detta innebar att även oxarna kun-
de användas vid arbetet i södra Sverige. I de nordligare trakterna, dit Dalarna i detta samman-
hang tillhör, uteslöts därmed oxen varpå dalaböndernas beroende för hästen ökade.85  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
76 Stora kopparbergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskottsmöte: 1873-09-29 – Vid detta möte diskute-
rades problemet med de stigande hästpriserna. Mötet anser det högst angeläget att genom ökad avel komma 
tillrätta med problemen. Dessutom 1875-01-05.  
77 Hallander (1901), Hallander (1905). 
78 Silfverskiöld (1880), Svenska Veterinärläkarföreningen (1899) och von Haffner (1895). 
79 Morell (2001), s. 244. 
80 Hallander (1901), s. 7. 
81 Hallander (1901), s. 7. 
82 Kungl. Maj: ts befallningshavandes femårsberättelser. Kopparbergs län (1900d). 
83 Hallander (1901), s. 7-15. 
84 Hallander (1901), s. 40. 
85 Edvardsson (1999), s. 37. 
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4. 1 Södra Dalarnas hästförsäkringsförening86

 
I hästförsäkringsföreningens egen jubileumsskrift från 1954 står det att föreningen började sin 
verksamhet från och med 1 januari, 1874. Ett första sammanträde hade dock hållits den 19: e 
september 1873, vilket även meddelades i tidningen för Falu Län och stad. Följande gick där 
att läsa i en liten notis på tidningens andra uppslag en septemberdag 1873: 
 
 

Wid sammanträde, som hälls i Hedemora den 19 […] september för bildandet af en 
hästförsäkringsförening för Södra Dalarne, beslöts, säger Hedemora Tidning, att före-
ningen skulle anses konstituerad så snart så stort antal af till försäkring anmälda hästar 
blivfit besiktigade och värderade, att försäkringsvärdet å de samma uppgår till 75 000 
rdr. (Författningsvärdet på de redan anmälde hästarna uppgick till ca 78 000 rdr). De-
refter granskades och antogs med några förändringar, ett utarbetat förslag till stadgar. 
Högsta försäkringsbeloppet för en häst förändrades från 500 rdr till 800 rdr och be-
stämdes dessutom att unghästar även skola åtnjuta försäkringsskydd. Till styrelseleda-
möter utsågs majoren m m C F Toll, mönsterskrivaren P G Samuelsson, nämndeman-
nen Snils Jan Andersson i Grådö och hemmansägaren Jan Carlsson på Wiggesnäs. Ve-
terinärläkaren E J Nilsson bliver tillsvidare föreningens ombudsman.87  

 
 
     Det var således dessa män som låg bakom starten av hästförsäkringsföreningen, en major, 
en mönsterskrivare, en nämndeman, en hemmansägare och en veterinärläkare. Utifrån titlarna, 
på männen, att döma går det att se att dessa män var relativt betydelsefulla herrar i 1870-talets 
Dalarna. 
     Den undersökta hästförsäkringsföreningen var ingalunda den enda som bildades vid denna 
tidpunkt. I Landshövdingens femårsberättelser kan vi se att ytterligare hästförsäkringsföre-
ningar bildades i Dalarna vid tiden. 1874 bildades även Vesterbergslagens hästförsäkringsfö-
rening.  Denna förening hade under sitt första verksamhetsår 614 hästar försäkrade, medan 
Södra dalarnas hästförsäkringsförening hade 519 hästar försäkrade.88  1876 startade även 
Kopparbergs läns hästförsäkringsförening sin verksamhet.89 Vid mitten av 1880-talet bildade 
även Siljansnäs- och Ore socken hästförsäkringsföreningar.90  
     Vad gjordes då i dessa föreningar? Att hästar försäkrades råder det väl inget tvivel om. 
Men att det finns ytterligare frågor att besvara, innan vi går vidare, måste vi väl vara ense om. 
Självfallet fungerade de enskilda föreningarna utifrån lokala förutsättningar och utefter sina 
egna föreningsstadgar. Men att syftena med både föreningarnas verksamheter och skötsel var 
av liknande art torde det inte att gå att ta miste på.  
     Vi vänder oss till, den undersökta, föreningens jubileumsskrift för att söka svar på våra 
frågor.  
     Föreningen upprättade redan vid första mötet, i september 1873, stadgar om hur föreningen 
skulle skötas och fungera. Dessa utgjorde det regelverk som styrelsen stödde sig på vid be-
dömningen av de olika försäkringsfallen som togs upp på de möten som hölls.   
     Föreningens verksamhetsområde, sades i ett inledningsskede, gälla städerna Hedemora och 
Säter, samt Hedemora domsaga. I undersökningsmaterialet har jag dock funnit åtskilliga för-
säkringstagare även utanför detta område. 

                                                 
86 All information i detta kapitel är hämtat från Södra Dalarnes hästförsäkringsförening 1874-1954 (1954), om 
inget annat anges. 
87 Tidning för Falu Län och stad – 1873-09-29. 
88 K. M: ts Befallningshavandes femårsberättelser. Kopparbergs län (1900a), s. 24. 
89 K. M: ts Befallningshavandes femårsberättelser. Kopparbergs län (1900b), s. 7. 
90 K. M: ts Befallningshavandes femårsberättelser. Kopparbergs län (1900c), s. 65. 
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     Det var endast hästar mellan 1 och 18 års ålder som tilläts försäkras. Det högsta försäk-
ringsvärdet för hästarna räknades vid 5 års ålder och kunde som mest uppgå till 800 riksda-
ler91, värdet utgick helt vid 25 års ålder. Varje försäkringsår, efter det 5: e levnadsåret, sjönk 
försäkringsvärdet med en tjugondel av det uppskattade värdet som sattes vid 5 års ålder. Ville 
någon försäkra en häst som var över 5 år så gjordes det en uppskattning av vilket värde den 
enskilda hästen skulle kunna ha haft vid femte levnadsåret. Då hästen fyllt 20 år upphörde 
försäkringen att gälla.  
     Värdering, kontroll och bedömning av föreningens hästar sköttes av föreningens anlitade 
veterinärläkare.   
     Det var, i inledningsskedet, uteslutande försäkringsavgifterna som skulle finansiera före-
ningens verksamhet. Denna skulle, i inledningsskedet, uppgå till 50 öre för varje 100 riksdaler 
av försäkringsvärdet på hästen. För gästgivare-, landbo- och brukshästar var denna avgift 5 
procent högre. Både inkomsternas art och försäkringsavgiften ändrades under föreningens 
verksamma tid.   
    Under det första verksamhetsåret var 519 hästar försäkrade i föreningen, till ett försäk-
ringsvärde av 282 000 riksdaler. 15 år senare, 1885, hade samma siffror stigit till 1122 försäk-
rade hästar, till ett värde av 480 000 riksdaler. Dessutom gav föreningen ut ersättningar till 30 
försäkringstagare, till ett värde av 8220 riksdaler och uppvisade även 1100 riksdaler i inkoms-
ter för slakt, under samma år. Försäkringsavgiften var 1: 20/100 riksdaler gällande år.   
     Försäkringstagarna i föreningen var givetvis hästägare, men dessa visar sig inneha många 
olika professioner. En grupp försäkringstagare som utmärker sig, och som även är av stor vikt 
för undersökningen, är givetvis bruken. Av de totalt 316 försäkringsärenden som diskuteras i 
undersökningsmaterialet behandlar 84 av dessa bruk som hästägare.92 Den stora gruppen för-
säkringstagare var således enskilda klienter som försäkrade enstaka, eller flera, hästar i före-
ningen.  
     Det praktiska arbetet i föreningen sköttes uteslutande av föreningens anlitade veterinärlä-
kare som reste runt till försäkringstagarnas hästar. Var det någon hästägare som hade bekym-
mer med sin häst kallade han på veterinärläkaren för en bedömning av hästens hälsotillstånd. 
Bedömdes hästens tillstånd vara så allvarligt att hästens arbete blev lidande, fick försäkrings-
tagaren inlämna en skrivelse till föreningen, stödd på veterinärläkarens uttalande, där han an-
sökte ersättning för det inkomstbortfall han fått i och med hästens åkomma. Det var dock även 
så att försäkringstagaren kunde lämna in skrivelser till styrelsen utan veterinärläkares bedöm-
ning, bara han inte väntade för länge. Veterinärläkaren fick då efter inkommen skrivelse bege 
sig till försäkringstagaren för en bedömning av hästens hälsotillstånd. Det var sedan upp till 
styrelsen att bedöma om försäkringstagaren skulle få ersättning, eller ej.  
    Jag tar här upp några exempel för att visa på vad det var för åkommor som hästarna kunde 
drabbas av i föreningen. Viktigt att komma ihåg är att veterinärvården under 1800-talet var 
någonting helt annat än vad den är idag.  
     Exempelvis dog en häst av blodkärlsbristning i bukhålan,93 en häst förklarades obrukbar 
för att det varit behäftat med spatt i över tre månader,94 och en för att den led av obotlig böj-
seneförsträckning i högre frambenet.95 Samtliga dessa hästar sändes till slakt för att deras 
åkommor inte gick att bota. Om det skulle vara så att en häst var tillfälligt arbetsoför kunde 
hästägaren få ersättning för foderkostnad och vård under hästens återhämtningsperiod. Så är 

                                                 
91 Riksdaler blev kronor 1873, på många ställen blev dock benämningen riksdaler kvar. I texten förekommer 
därför bägge begreppen. Se Norstedts Uppslagsbok (1987), s 1079. 
92 Södra Dalarnes Hästförsäkringsförening, styrelsemötesprotokoll, 1887-07-10.  
93 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1885-05-03. 
94 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1887-06-11. 
95 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1887-01-23 
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fallet med då hemmansägaren F Johansson erhåller 75 kronor som ersättning för foder och 
vård under den tre månader period som hans häst varit under behandling.96   
     Jag påvisar även ett fall där en försäkringstagare får avslag på grund av att han inte följt 
föreningens reglemente. Det var ägaren till hästkreatur nr 755 som fick avslag på ersättning på 
den grund att djuret ej varit under veterinärsjukvård i 3 månader såsom i stadgarnas paragraf 
39 föreskrev.97 Var det nu så att en hästägare fick ersättning för en skadad häst så tillföll häs-
ten, och dess värde, automatiskt föreningen. Antingen kunde föreningen sälja hästen i nedsatt 
skick, skicka den till slakt och få ersättning för det värde hästens kött och hud kunde inbringa.         
      
 
4. 2 Männen bakom starten av föreningen 
 
I inledningen av föregående kapitel namngavs männen som låg bakom starten av hästförsäk-
ringsföreningen. Dessa var: C F Toll, P G Samuelsson, S J Andersson, E J Nilsson och J 
Carlsson. Med hjälp av kompletterande material98 skall vi nu se om vi kan utröna mer infor-
mation om dessa män.  
     Vid en kontroll i Kopparbergs läns kalender ser vi att männen hade flera andra uppdrag 
jämte hästförsäkringsföreningen. C F Toll hade inte mindre än 20 uppdrag,99 P G Samuelsson 
17100, S J Andersson 8101, E J Nilsson 7102 och J Carlsson 1103 uppdrag. Tillsammans ger det 
inte mindre än 53 uppdrag hos dessa herrar. Männen sammanstrålade i ett flertal av dessa oli-
ka uppdrag de hade, sammantaget var det ändock uppdrag i hela 40 olika verksamheter för de 
fem herrarna som låg bakom starten av den undersökta hästförsäkringsföreningen. Tre av 
männen hade uppdrag i samtliga av de undersökta kalendrarna, 1871-1889, en man i tre ka-
lendrar, 1871-1882, och en man i en kalender, 1878.104   
     Uppdragen männen hade skiljer sig åt i både stor och smått, exempelvis satt Herr C F Toll 
både som riksdagsman i 2: a kammaren,105 och som ordförande i föreningen Hedemora jul-
tomtar.106 Den som annars utmärker sig mest av herrarna i denna fråga är J Carlsson som en-
dast hade ett uppdrag vid sidan av hästförsäkringsföreningen, som fiskeriuppsyningsman i 
Näsgårds fögderi.107   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
96 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1888-12-28.  
97 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1885-11-03. 
98 Kopparbergs läns kalender (1871, 1878, 1882 & 1889). 
99 Kopparbergs läns kalender (1871, 1878, 1882 & 1889). 
100 Kopparbergs läns kalender (1871, 1878, 1882 & 1889). 
101 Kopparbergs läns kalender (1871, 1878, 1882 & 1889). 
102 Kopparbergs läns kalender (1871, 1878 & 1882). 
103 Kopparbergs läns kalender (1878). 
104 För fullständig information se bilaga 1.  
105 Kopparbergs läns kalender (1878). 
106 Kopparbergs läns kalender (1889). 
107 Kopparbergs läns kalender (1878). 

 21



4. 3 Föreningens medlemmar108

 
För att få en uppfattning om vilka typer av människor som försäkrade sina hästar i södra Da-
larnas hästförsäkringsförening presenteras här nedan titlarna på de försäkringstagare som 
nämns i hästförsäkringsföreningens styrelseprotokoll under perioden. Nämnas bör att i 102 av 
de hästförsäkringsärenden som är uppe för beredning nämns inga titlar på försäkringstagarna. 
 
Titel:    Antal gånger: 
 
Hemmansägare:     85  
Bruk:      74 
Landbonde:     6 
Lantbrukare:      5 
Nämndeman:     3 
Fru:      3 
Gästgivare, Apotekare, Kapten, Fröken, Skedevi fattiggård: 2ggr vardera.109

 
Totalt berörs, som tidigare nämnts, 299 försäkringsärenden i föreningen under perioden, 
1885-1894. I 197 av dessa nämns försäkringstagarens titel i protokollet. I 74 av dessa fall är 
det bruk som är försäkringstagare. I, nästan alla, de resterande 123 försäkringsfallen är det 
privatpersoner som förekommer som försäkringstagare.  
     Som vi ser är det två kategorier försäkringstagare som är dominerande bland antalet för-
säkringstagare i hästförsäkringsföreningen, hemmansägarna och bruken. Skillnaden mellan 
benämningarna: hemmansägare, landbonde och lantbrukare skulle även kunna vara diskuter-
bar, otvivelaktigt är att de alla är har jordbruket som försörjning. Skulle vi räkna in dessa i en 
enhetlig grupp skulle den gruppen utgöra 96 av de 123 försäkringsfallen hos privatpersonerna 
i föreningen. Ganska exakt 78 % av försäkringstagarna, de övriga 22 % har således inte jord-
bruket som försörjningsinkomst.  
     I fem försäkringsfall förekommer det kvinnor som försäkringstagare. I dessa fall är det 
fråga om samma kvinnor, fru Aurora Johansson från Ericsdal, Hedemora, och fröken Emma 
Andersson från Grytnäs, som har samma häst uppe för behandling i föreningens protokoll. 
     Nämnvärt är även försäkringstagaren Skedevi fattiggård som förekommer vid två tillfällen 
under perioden.  
     För att ge läsaren en uppfattning om vilka bruk det var som försäkrade sina hästar i häst-
försäkringsförening följer även en förteckning av dessa i alfabetisk ordning: Avesta Jernverk, 
Bispbergs gruvaktiebolag, Dormsjö bruk, Garpenbergs bruk, Larsbo [Norins] aktiebolag, 
Norns Bruk, Nås bruk, Nås kungsgård, Presthyttans bruks egendom, [Thurles] sulfit-cellulosa 
fabrik, Walla bruk och Wikmanshytte bruk. Dessa 12 bruk stod därmed tillsammans för de 74 
försäkrade hästarna som brukshästarna utgör i föreningens protokoll.  
 
 
 
 
 
                                                 
108 Observera att dessa siffror skiljer sig från siffrorna i diagrammen. I dem är det antalet hästar som redovisas, 
här redovisas försäkringstagaren.  
109 En gång varder förekom dessutom titlarna: gästgivare, fjersman, kronolänsman, handlanden, borgmästare, 
köpman, inspektör, skollärare, rådman, stationsinspektör och kyrkvärd. 
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4. 4 Hästägarnas relation till sina hästar 
 
I diagrammet, här nedan, presenteras antalet hästar som behandlas under styrelsemötena under 
den aktuella tidsperioden. Som nämnts tidigare presenteras de bruksägda hästarna för sig, och 
de övriga, som benämns bondehästar, för sig. I stapeln återköp återges hur många hästar som 
återköptes av ägaren det undersökta året.   
 
Tabell 1. Hästförsäkringsärenden åren1885 till1889 
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Källa: SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1885-05-03-1889-12-05. 
Anmärkning: Diagrammet visar antal behandlade hästärenden/år i SDH. 
  
Under perioden är det totalt 193 försäkringsfall behandlas under de styrelsemöten som hölls 
under perioden. I fördelningen mellan hästägarna så är antalet behandlade brukshästar 53, och 
antalet bondehästar 133, under perioden I diagrammet ses även sju fall där hästägaren återkö-
per hästen efter att den av föreningens veterinärläkare har förklarats obrukbart. År 1885 före-
kommer två sådana fall, 1886 två, 1887 ett och 1888 två fall där ägaren återköper sin häst. 
Under de första fyra åren förekommer det således minst ett återköp/år (medianvärde 2). Här 
nedan följer några exempel på hur dessa kunde framställas i hästförsäkringsföreningens mö-
tesprotokoll.  
     Den 29 juli 1885 är bland annat följande fall uppe för beredning under styrelsemötet: ”[där 
styrelsen] beviljade ersättning åt Anders Jansson i Nordansjö med 462 kronor 75 öre för ett 
under nr 1333 försäkrat hästkreatur som varit behäftat mede spatt över 3 månaders tid […] 
djuret återköptes av ägaren för en summa av 212 kronor 75 öre.”110

     Under ett styrelsemöte den 3: e Maj, 1886, behandlas följande ärende: 
 
 

[…] hemmansägaren Johan Erson i Mästerbo Grytnäs socken beviljades ersättning  
med ¾ delar av sistförflutna försäkringsåret försäkringsvärde utgörande 338 kronor 
25 öre för ett under 1683 försäkrat hästkreatur som varit obrukbart sedan den 13:e 
januari till följd av senskidesår i högra bakbenet. Djuret skall genom ombudsman-
nen försäljas för föreningens räkning.111

 
 

                                                 
110 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1885-07-29. 
111 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1886-05-03. 

 23



Vid nästkommande styrelsemöte, den 25 juni återköper samme Johan Erson, ovan nämnda 
häst, då föreningens styrelse: ”beslöts försäljning för 100 kronor till Johan Ericsson i Mäster-
bo av föreningens honom förut tillhöriga hästkreatur som att det hästkreatur föreningen hade 
kvar så snart antagligt anbud gjordes ävenledes försäljas.”112  
     Ett sista exempel hämtas från 1886, där hästen Brumma är uppe för behandling under ett 
styrelsemöte. ”[styrelsen] beviljade ersättning åt Johan Johanssons Brumma med 487 kronor 
50 öre för et under 1646 försäkrat hästkreatur som äro behäftat med spatt och derav obrukbart. 
Ägaren återköpte hästen för 200 kronor”.113

     Samtliga dessa återköpsfall som förekom under perioden skedde bland de bondeägda häs-
tarna. Det förekom således inte att det var något bruk som återköpte någon häst.  
 
Tabell 2. Hästförsäkringsärenden 1890 till1894  
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Källa: SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1890-01-29-1894-10-22. 
Anmärkning: Diagrammet visar antal behandlade hästärenden/år i SDH. 
 
Under perioden som ovanstående diagram visar, 1890-1894, behandlades totalt 123 hästför-
säkringsärenden under föreningens styrelsemöten. Av dessa var 92 bondeägda hästar och 31 
bruksägda hästar. Under perioden förekom inga återköp av hästar hos försäkringstagarna i 
föreningen. Däremot går det att visa på andra spörsmål som behandlades under föreningens 
styrelsemöten som kan vara tecken på att hästägarna värnade om sina hästar. Här nedan lyfts 
två liknande fall upp för att illustrera detta. 
     Exempelvis då hemmansägaren And[ers] Jansson från Husby beviljas ersättning för sin 
häst som är uppe för behandling under ett styrelsemöte: ”Hemmansägaren And Jansson Hus-
by för stoet 434 som under flera års tid behandlats för lymfhamgitis i bägge bakbenen vilket i 
hög grad nedsatt djurets värde och brukbarhet med halva värdet eller hittills 90 kr.”114

Dessutom: ”Hemmansägaren Nybons Johan Andersson Vesterby för 222,5 som under två års 
tid behandlats för hovledsinflammation i v frambenet halv ers med 200 kr.”115

     De båda ovanstående fallen är liknande i och med att bägge försäkringstagarna haft sina 
hästar under behandling under hela två års tid, något som inte förekommit i något annat av 

                                                 
112 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1886-06-25. 
113 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1886-02-17. 
114 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1891-10-31. 
115 SDH, Styrelsemötesprotokoll, 1892-02-15. 
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fallen som styrelsen bereder under den undersökta perioden, 1885-1894. När det gäller häs-
tarnas behandlingstid är dessa fall den enda gång en annan behandlingstid nämns, förutom 3 
månader som är den behandlingstid som, enligt undersökningsmaterialet, är den mest brukba-
ra.  
 
 
5. Slutsatser och sammanfattande diskussion 
 
Efter genomförd undersökning kan jag konstatera att jag, med hjälp av två olika källor, lyck-
ats besvara studiens syfte och frågeställningar. Jag har med hjälp av styrelsemötesprotokoll 
från södra dalarnas hästförsäkringsförening undersökt: vilka som tilltalades av hästförsäk-
ringsföreningens verksamhet? och hur 1800-talets inträngande kapitalism har påverkat med-
lemmarnas förhållningssätt till sina djur?  
     Svaret på första frågan är att hästförsäkringsföreningen tilltalade många olika kategorier av 
människor. De dominerande som försäkringstagare är dock bruken och bönderna. Men kate-
gorier som; nämndemän, fru, fröken, gästgivare, fattiggård och borgmästare är ytterligare ex-
empel som förekommer bland försäkringstagarna.  
     Svaren på den andra frågan är att det hos en liten andel, 7 av 316 fall, av föreningens med-
lemmar går att se att hästen har ett högre värde än endast som ett redskap i arbetet. Ytterligare 
två exempel på att bönderna värnade om sina hästar lyfts också fram i undersökningen. Väl-
digt försiktigt skulle jag då kunna framlägga slutsatsen att det hos den övriga delen av försäk-
ringstagarna går att se att de har anammat den kapitalistiska tanken om hästen som förbruk-
ningsvara. De återköp som förekom skedde endast i av bönderna.  
     Förklaringen till att det inte skedde några återköp bland bruken är kanske inte så långsökt. 
Det är ju bruken i sig som är den juridiska ägaren till hästen, inte föraren av den. I dessa fall 
är det därmed inte så troligt att finna den ömsesidiga relationen mellan ägare och häst som hos 
bönderna.  
     I bägge dessa frågor förekommer det dock stora mörkertal i och med att protokollen inte 
alltid nämner, vare sig, titeln på försäkringstagaren, eller vad som händer med hästen efter att 
den förklarats obrukbar av föreningens veterinärläkare.  
     Med hjälp av kopparbergs läns kalender har jag sökt svaret på; vilka män det var som låg 
bakom starten av föreningen? Mitt svar på denna fråga är att jag tycker mig kunna se att her-
rarna bakom föreningen, C F Toll, P G Samuelsson, E J Nilsson, S J Andersson och J Karls-
son, tycks tillhöra samhällets övre skikt, helt beroende på den stora mängd uppdrag dessa män 
hade vid sidan av föreningens verksamhet. Det sammanlagda antalet uppdrag herrarna hade 
uppgick till 53 stycken i 40 olika verksamheter. Ett antal som av mig inte anses vara ringa 
eller allena rådande bland landsbygdsbefolkningen i 1870-1880-talets Sverige. Av den anled-
ningen tillskriver jag dessa herrar tillhöra samhällets övre skikt i Dalabygden vid tidpunkten.         
     Det stora undantaget är dock J Karlsson som endast uppbär 1 uppdrag förutom sin roll i 
hästförsäkringsföreningen. Även hos de övriga herrarna ser vi en avsevärd skillnad, det är C F 
Toll och P G Samuelsson som skiljer sig markant från E J Nilsson och S J Andersson, i och 
med att de förstnämnda herrarna har mer en dubbelt så många uppdrag som de sistnämnda.     
     I de svar som undersökningen besvarar, eller inte besvarar, finns det en hel del saker som 
är värda ytterligare utveckling och diskussion. När det gäller all historia så är det, i mångt och 
mycket, materialet som styr forskningens karaktär och inriktning, så har även varit fallet i 
denna studie. Som inledningsvis nämnts innehåller undersökningsmaterialet ett antal brister 
som påverkar resultaten av undersökningen. Bland annat saknas det protokoll från hästförsäk-
ringsföreningens tio första år som verksam förening, hade dessa varit tillgängliga hade resul-
tatet kunnat visa ett intressantare förhållande. Det är ju i första delen av denna studies under-
sökningsperiod som återköpsfallen förekommer, tills de helt försvinner i den andra delen av 
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undersökningen. Det visar sig att sju fall blir noll under den tioårsperiod som undersökningen 
sträcker sig. Undersökningsresultatet stöder därmed ett antagande om att det säkerligen skulle 
kunna gå att finna ett större antal återköp i den period som saknar protokoll.  
     Förändringar av människors normer, värderingar, tankar och handlingssätt sker ju heller 
inte i en handvändning, utan kan erfordra lång tid i anspråk, innan förändring sker. Speciellt 
som de varit nedärvda i tradition och kultur i generation efter generation. Frågan om kapita-
lismens tidsmässiga genombrott är även värd att diskutera. När skedde det? Kan vi med ex-
akthet nämna ett datum och säga att nu har Sveriges landsbygdsbefolkning ”köpt” den kapita-
listiska tanken? Självfallet kan vi inte det och det finns även idag människor som helt har tagit 
avstånd från de idéer som kapitalismen grundar sig på. Däremot kan vi i under en avgränsad 
tidsperiod och population avgöra hur detta förhöll sig just i den och vid just det tillfället. Det 
är det som denna studie har gjort.  
     Värt att nämna är att, det per definition, inte innebar att människorna ”gillade” kapitalis-
men bara för att synen på hästen började förändras, i enlighet med kapitalismen. Bönderna 
älskade nog sina hästar lika mycket före som efter kapitalismens genombrott. Däremot inne-
bär kapitalismens genombrott att människorna anpassar sig till den, enligt de förutsättningar 
de själva hade. Dessutom finns det även andra faktorer som påverkat en förändrad djursyn, 
bland annat nämner Striwing att den förändrade djursynen, sett från mitten av 1800-talet och 
framåt, härleder ur två spår. Dels synen på hästkött, men även synen på djurskötsel över lag. 
Det innebär bland annat att djurplågeriet började uppdagas, vilket de inte gjort i samma ut-
sträckning tidigare. I enlighet med denna syn så kan det ses som en välgärning om jag sänder 
min häst till slakt istället för att ha den ståendes obrukbar i stallet, vecka efter vecka, månad 
efter månad.       
     Dessutom beskriver ju Ehnmark att fattigdomen var hög i undersökningsregionen i mitten 
av 1800-talet. Under den perioden (hur länge den än varade) skulle det kunna ha varit fullt 
möjligt att bönderna började använt hästköttet på ett sätt som gynnade de utarmade och fatti-
ga. Att ett hästslaktsförfarande så smått började göra sig gällande och att befolkningen då såg 
att hästköttet därmed kanske kunde rädda liv. Därmed skulle denna synen på hästarna, slakt-
förfarandet och köttet redan vara grundlagd vid denna undersökningens tidpunkt.  
     Som jag berört ovan, förekommer det inga återköpsfall bland bruksägarna. Därmed stöder 
denna studie Yngve Ryds framställning i Timmerhästens bok. Enligt honom så utmärkte sig 
hästägarna som körde för skogsbolagen. De såg i första hand inte till hästens välbefinnande 
utan i första hand till hur mycket timmer de körde, och därmed även den inkomst de erhöll för 
sin körning. Ett beteende som vi kan ha förståelse för. Arbetet som de utförde innebar säkerli-
gen ingen säker anställning hos skogsbolagen, utan var helt styrd av tillgång och efterfrågan 
på timmer. Självfallet så fick de arbete som utförde sina sysslor bäst, sett ur skogsbolagens 
synvinkel. Ville de då vara något så när säkra på att få återkomma, då efterfrågan ökade, så 
gällde det att lämna ett gott intryck av sig själv hos skogsbolagen. Då gällde det nog att köra 
så mycket som möjligt under de tider som anställning gällde. Dels för att få återkomma, men 
även för att klara försörjningen av familjen under den tid då arbete inte fanns. Säkerligen 
kunde även betalningen ske enligt något prestationssystem som kunde påverka hur männen 
körde för skogsbolagen. Det vill säga att betalning erhölls utefter hur mycket som de anställde 
lyckades köra/dag. Anammas detta så blir det inte så svårt att förstå att hästens välbefinnande 
blev av sekundär natur i sammanhanget. Detta förhållningssätt kan mycket väl  stämma över-
ens med de brukshästar som är upptagna till granskning i denna studie.  
     Anmärkningsvärda uppgifter som visar sig i studien, gäller den andra frågeställningens 
svar. Dels förekomsten av kvinnor som hästägare, dels en Skedevi fattiggård. Att det fanns 
välbärgade kvinnor vet vi om, främst kanske i formen av änkor. Det är säkerligen i denna 
form fru Aurora Johansson från Ericsdal förekommer som försäkringstagare i föreningen. 
Efter att mannen avlidit så har hon säkerligen blivit den som har ansvaret för drift och skötsel 
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av hushållet, eller gården. Som vi nämnt var det ju annars männens sak att företräda familjen i 
sociala sammanhang, och i hästsysslan. Att hon förekommer som försäkringstagare i proto-
kollen är kanske därmed inte så anmärkningsvärt, däremot är fröken Emma Andersson från 
Grytnäs lite intressantare ur den aspekten. En ogift kvinna som förekommer vid två tillfällen i 
protokollen. Om en kvinna förblev ogift var det vanligast att fadern, eller någon annan manlig 
släkting, företrädde henne. Här förekommer hon helt allena som hästägare vid två tillfällen. 
Hur detta förhöll sig låter jag här vara osagt och att till läsaren själv ge en möjlighet att speku-
lera i.  
    Skedevi fattiggård som försäkringstagare är dock något vi inte ska lämna odiskuterat. Här 
bodde förmodligen de som stod längst ner på den sociala rangskalan, fattighjon och tiggare. 
Enligt gängse mening var det främst anhöriga och bönder som skulle svara för försörjningen 
av dessa. Genom 1847 års fattigvårdsförordning blev det dock socknens ansvar att försörja de 
fattiga, vilket inte fick ett så stort genomslag . I praktiken levde i mångt och mycket det gamla 
invanda systemet vidare, att anhöriga såg till de gamla och sjuka.116 Att fattiggården i Skedevi 
skulle ha hästar till sitt förfogande måste ses som högst anmärkningsvärt, och mer ses som en 
lokal egenhet än en generellt gällande för fattiggårdarna runt om i landet. För inte hade väl 
bönderna det så välställt att de kunde skänka hästar till sina fattiggårdar, förutom alla övriga 
nödvändigheter som skänktes i form av mat, kläder, husgeråd, ved, etc.. Dessutom så kostade 
det ju reda pengar att ha dessa hästar försäkrade i en hästförsäkringsförening. Förklaringar till 
denna företeelse kan vara av olika art, men jag kan tänka se två möjliga förklaringar. En är att 
någon/några välbeställd/a man/män i bygden skänkte någon/några hästar till fattiggården och 
även stod för kostnaden som försäkringen i föreningen kostade. Den andra förklaringen skulle 
kunna vara att fattiggården, i sig, inte var så socialt utslagen som de ansågs i gängse mening. 
Den kanske inte endast bodde gamla och sjuka på fattiggården? Det skulle kanske vara möj-
ligt att en, eller annan, torpare inhystes, några föräldralösa ungdomar, eller barn. Dessa skulle 
därmed kunna utgjort en del i arbetskraften hos någon bonde eller något bruk och därmed 
erhållit reda pengar för sitt arbete. På detta sätt skulle då fattiggården kunnat ha möjligheten 
att bekosta hållningen av en häst på fattiggården. Ett alternativ skulle kunna vara att fattiggår-
den, i sig, hade jord som skulle brukas och att de därmed var i behov av en häst för att klara 
av sysslorna på sin jordlott. Något, eller bägge, av dessa alternativ lämnar jag som möjlig för-
klaring till fattiggårdens möjlighet att försäkra en häst under 1880-talet.      
     Jag har med denna historiska C-uppsats fyllt ut ett tomrum i det tidiga försäkringsväsen-
dets historia. Något som vi tidigare inte vetat så mycket om, vilket även framgår av forsk-
ningsläget. Gemensamt är dock att det även i detta fall är frågan om en ekonomisk samverkan 
där skadorna skall lindras för de enskilda, eller företagen, i och med att medlemmarna delar 
upp skadekostnaden emellan sig. Uppenbarligen verkar förekomsten av fenomenet hästförsäk-
ringsföreningar heller inte varit så ringa. Uppgifter som här presenterats tyder på att det endast 
i Kopparbergs län förekom fyra liknande föreningar. Dessutom presenteras ytterligare en när-
liggande i och med Madelene Lundqvist studie av Möklinta sockens hästförsäkringsförening, 
i Västmanland. Tips på vidare forskning inom området skulle kunna vara att göra en kartlägg-
ning av denna företeelses nationella utbredning. Eller att titta på om det finns regionala skill-
nader utifrån denna studies synvinkel och resultat. Som framgår på ett flertal ställen i uppsat-
sen är ju Dalabygden i sig en egenhet som skall ses utifrån sina egna förutsättningar. Det skul-
le vara intressant att se en jämförelse mellan denna region och en sydligare region, exempel-
vis Småland, eller Skåne.  
 
 
 

                                                 
116 Norborg (2000), s. 50 och 63. 
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C F Tolls uppdrag:  
 
1871 -   Hushållningssällskapets förvaltningsutskott.  
1871 och 1878 -  Dalaregementet    
1871 och 1878 - Dalaregementets bevärings och beklädnads direktion.  
1871 -   Stora Skedvis tingslag.   
1871 -   Stora Skedvis skarpskytteförening.  
1871 -   Stora Skedvis kommunalstyrelse.  
1878 -   Landstingsman för Hedemora stad.  
1878 -   Riksdagsman i 2: a kammaren  
1878 och 1882 -  Hedemora & Garpenbergs skarpskytteförening  
1878, 1882 och 1889 -  Hedemora skolråd.  
1878 och 1882 - Hedemora läroverk  
1889 -  Hedemora kyrkoråd.  
1889 -   Hedemora jultomtar.  
1889 -   Hedemora stads stadsbibliotek.  
1878 och 1882  Stora kopparbergs läns nödhjälpkassa.  
1882 och 1889 -  Södra Dalarnas järnvägsaktiebolag.  
1889 -   Siljans järnvägsbolags styrelse.  
1878, 1882 och 1889 -  Hedemora stads stadsfullmäktige.  
1882 och 1889 -  Backmanska stiftelsens slöjdskola.  
1889 -   Hedemora sparbank 
 
 
PG Samuelssons uppdrag:  
 
1871 -   Gästgivare i Grådö. 
1871, 1878 och 1889 -  Dalaregementet 
1871 -   Hedemora brandstods kommitté.  
1871 -   Hedemora stads kommunala stämma.  
1871 -   Hedemora stads kommunala nämnd.  
1871 -   Hedemora och Garpenbergs socknars häradsrätt. 
1878, 1882 och 1889 -  Backmanska stiftelsens slöjdskola.  
1878 -   Landstingsman för Hedemora tingslag.  
1878 och 1882 -  Dalälvens trafikaktiebolag.  
1878 -   Hedemora sjukstuga.  
1878, 1882 och 1889 -  Hedemora sparbank 
1878, 1882 och 1889 -  Hedemora stads magistrat och rådhusrätt.  
1878 -   Hedemora socken. 
1882 och 1889 -  Hedemora skolråd.  
1882 och 1889 -  Södra Dalarnas järnvägsaktiebolag.  
1889 -   Hedemora stads fattigvårdsstyrelse.  
1889 -   Hedemora varmbadhus.  
 
     
  
 
 
E J Nilssons uppdrag: 
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1871, 1878 och 1882 -  Hedemora stads stadsfullmäktige.  
1871 -   Hedemoras läkare vård.  
1878 och 1882 -  Hedemora stads drätselkammare.  
1878 -   Prisbelöningsnämnden för hästar.  
1878 och 1882 -  Försäkringsbolaget Thule.  
1882 -   Backmanska stiftelsens slöjdskola.  
1882 -   Hedemora sjukstuga.  
  
 
Snils Jan Anderssons uppdrag:   
 
1871 -   Hedemora och Garpenbergs socknars häradsrätt. 
1878 och1889 -  Hedemora sparbank 
1878 och 1889 -  Hedemora socken.  
1878 -   Backmanska stiftelsens slöjdskola.  
1882 -   Hedemora sockens domsaga.  
1882 -   Hedemora sjukstuga.  
1889 -   Hedemora och Garpenbergs tingslag.  
1889 -   God man för Hedemora sockens fögderi 
 
 
Jan Carlssons uppdrag:   
 
1878 -   Fiskeriuppsyningsman i Näsgårds fögderi.  
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