
Kinnekulle Arbetareförening, sjuk- och begravningskassa

En föregångar till denna var den s.k. Hundramannaföreningen som också verkade 
som sjuk- och begravningskassa. När denna förening började är inte känt, men en 
protokollsbok från 1877 finns bevarad och denna sägs att medlemmarna fick sina 
motböcker den 16 september samma år. Man kan därför anta att denna förening 
hade startat kanske något år tidigare.

Mötena hölls i ”Medelplana Småbarnskola” vid kyrkan, i regel sista söndagen i 
månaden. Ordförande då en J. Sjöberg och medlemsantalet torde ha varit omkring 
60. J. A Olsson i Hulegården var kassör och innehade denna syssla i rätt många år. 
Avgiften var 50 öre per månad och dessutom synes ha uttagits s.k. sjukhjälpsbidrag 
med 10-25 öre per medlem vid vissa sammanträden. Föreningen lånade ut pengar till
sina medlemmar och även till utom föreningen stående personer, mot revers. Räntan
förefaller dock ha varit väl högt tilltagen. Så bestämdes i febr. 1878 att räntan skulle 
utgå med 12 % för medlemmarna. Vid extra sammanträde i sept. samma år beslöts 
genom röstning att sätta räntan till 6 % för medlemmarna och om lån inte betalades 
på förfallodagen skulle räntan höjas med 1 %. Utomstående skulle fortfarande betala 
12 %.
I november 1878 valdes Gustaf Sand till ordförande och herr A Qvarnström till vice. 
G. Sand och hans bror Johan kallades vanligen ”Gammers Pojka” och de bodde i en 
liten stuga uppe på Sandbäck.

I maj och juni detta år ingick 21 nya medlemmar i föreningen och ofta anges vid 
mötena nya medlemmar som sökt inträde, men å andra sidan hände det också rätt 
ofta att en eller flera anmälde att de ville utträda ur sammanslutningen.

1880, i september, fattades beslut om att Hundramannaföreningen skulle ombildas 
till Kinnekulle Arbetarförening och att såväl män som kvinnor fick ingå i densamma, 
tidigast vid 15 år och senast vid 50. Det var svårt att få upp medlemssiffran så högt at
det blev möjligt att utbetala den bestämda sjukhjälpen, därför bestämdes nu att intill 
dess medlemsantal kom upp till 75 skulle endast halv sjuk- och begravningshjälp 
utgå. Detta vara lika med 25 öre per sjukdag och kr 12:50 i begravningshjälp. 

Arbetarföreningens första styrelse utgjordes av följande personer:

Ordförande E.A. Claesson, Kvarnåsen, Västerplana
Vice ordf. N. Andersson, Hellekis
Sekreterare A.G Sand, Sandbäcken
Vice sekr. Gustaf Andersson Hellekis
Övriga ledamöter:
A-J. Olsson, Hulegården
Korpral Olaus Rask, Österplana
Skomakare P.J Pettersson
Suppleanter:
Skräddare J. R Eriksson,
A.G. Lidbäck, Mörkelund
Sven Pettersson, Stenstugan



Ett litet kuriöst inslag i protokollen utgör följande paragraf: ”dec. 1881. Beslöts på 
förslag av ordförande att tilltalsformen Ni skulle antagas och skulle detta beslut 
översändas till Stockholms Snickeriförening ”.

Föreningen bedrev också sparkasseverksamhet och det beslöts 1881 att på dessa 
medel skulle betalas en 5 % ränta eller lika med sparbanksränta. 

1883 höjdes inträdesavgiften till 1 kr och 1891 sänktes räntan på lån till 5 %.
Alfred Boman var ordförande några år på 1890-talet och Gustaf Sand var fortfarande 
verksamhet inom styrelsen i många år. 

Kalkarbetare Johan Sjöström invaldes i styrelsen 1892 och torde ha varit kvar där till 
föreningen upphörde 1933. Han var vice kassör i många år och som sådan tog han 
emot pengar vid uppbördsmötena. Kassör Johannes Magnusson och han uppbär i 
arvode kr 10 per år samt för städning av lokalen 1 kr per år, senare höjdes 
städersättningen till 1:50 och 1898 hade kassören 20 kr i arvode.

1895 utgick sjukhjälp med 50 öre per dag. 1908 höjdes sjukhjälpen till 1 kr per dag 
och begravningshjälpen till 50 kr. Vid dödsfall skulle varje medlem erlägga 5 öre till 
s.k. kranspengar. 

Smeden Karl Åman på Trolmen blev kassör år 1900 och kvarstod i denna syssla till 
omorganisationen. 

1908 hade ordförande i arvode 10 kr, kassören 50 kr och vice kassör 12 kr. 
Protokoll från åren 1909 – 1929 saknas, men från detta senare år kan antecknas att 
ordförande hade 100 kr i arvode, kassören 200 kr, sekreteraren 75 kr, vice sekr. 50 
kr och vice kassör 50 kr. Ordförande var nu Albert Fingal, v. ordf. Filip Krona, 
sekreterare Axel Roos och Otto Johansson, kassör Karl Åhman och Johan Sjöström.
1932 började den nya sjukkasselagen göra sig märkbar i protokollen och den 14 maj 
1933 beslöts ”nästan enhälligt” att övergå till den nya ordningen. Den nya sjukkassan
kom då att heta ”Medelplana-Västerplana socknars erkända sjukkassa” och denna 
hade sitt första sammanträde den 2 september. Ordförande blev Arvid Johansson, 
sekr. Herbert Johansson och kassör Albert Fingal. 

Denna senare kasa har nu uppgått i Kinnekulle Allmänna sjukkassa enligt den hittills 
nyaste sjukkasselagen. Den av Arbetareföreningen bedrivna sparkasseverksamhet 
upphörde i december 1933.

Kvar av den gamla föreningen finns nu ”Medelplana med kringliggande socknars 
Begravningskassa” som bildades 1934 och fick i arv från Arbetareföreningen 8243 kr.
I denna kassa ingick de medlemmar som fanns i den gamla föreningen och de 
erlägga en liten årlig avgift. Vid dödsfall utbetalades i begravningshjälp 100 kr eller 
200 kr beroende på vilken klass vederbörande blivit förd till. Till denna kassa kommer
inga nya medlemmar varför beståndet minskas varje år. 
Säkert har denna lilla förening varit ett värdefullt medel till själhjälp för den tid den var
verksam. Bara namnet ”Kinnekulle Arbetareförening” eller som den senare hette 
”Kinnekulle Arbetares Sjuk- och Begravningskassa”, skapade säkerligen ett visst 
mått av självmedvetande hos medlemmarna. Och med de små slantar de betalade in
kunde de hjälpa varandra vid sjukdom och död. Visserligen var denna hjälp ringa, 



mätt med våra dagars mått, men för 75 år sedan var dock 50 öre en realitet i pengar. 
Även vi iråkade ekonomiska besvärligheter kunde föreningen lämna en tillfällig hjälp i
form av små lån, som visserligen kunde vara dyra med den bestämda räntan, men 
lika fullt var en hjälp i nöden. 
Sparkassan var också en vän, som var lätt tillgänglig när det någon gång blev någon 
krona eller femtioöring över och hade man något lite sparkapital, gick det också lätt 
att få ut av detsamma, när den stunden kom att man behövde slantarna. 
De män som offrat tid och intresse på denna sak har säkert gjort en kulturgärning 
och är värd att vi ägna dem en tacksamhets hågkomst för deras verk – ett storverk i 
det lilla!

Källa: Ur Boken Min Hemsocken fr. 1958, John-Erik Andersson 


