
Hälso- och sjukvård i Finnerödja 
 

Sjukvården före 1900 
 

Det finns väldigt litet skrivet om hälsotillståndet inom Finnerödja socken före år 1700. Man vet att 

digerdöden härjade i Sverige i mitten på 1300-talet och att Västergötland var hårt drabbat. Enligt en 

gammal sägen överlevde endast en ung man och en ung kvinna i Tiveden. De stod uppe på höjder-

na och blåste i näverlurar. En dag fick de på detta sätt kontakt med varandra. De slog sig ner i Fin-

nerödja på ett ställe som fick namnet Paradiset eller Paradisgårdarna. Från detta par skulle senare 

alla infödda Finnerödjabor härstamma, enligt sägnen. Finnerödjas sentida Adam och Eva.  

 

 
Informationsskylt vid Högsåsens naturreservat. 

 

På 1500-talet började finnar bosätta sig i Tiveden och invånarantalet ökade sakta men säkert. Folket 

i Tivedsbygden lär ha varit ovanligt friska vilket kan bero på att det var långt mellan gårdarna och 

därför liten risk att bli smittad av olika sjukdomar. En annan orsak kan vara det flitiga bastuba-

dandet som ansågs hälsofrämjande. Det var en sedvänja som finnarna tog med sig till sitt nya hem-

land. På 1700- och 1800-talen drabbades trots allt även Finnerödjaborna av olika farsoter som pest, 



kolera, koppor och rödsot (dysenteri). Bristen på läkare gjorde att man fick försöka bota sig själv 

med diverse huskurer och en del hokus pokus. Den dubbelstammiga tallen vid Högsåsen ansågs ha 

magiska krafter. Föräldrar tog med sina spädbarn dit och drog dem genom hålet för att förhindra att 

barnen skulle få dödliga sjukdomar som engelska sjukan. En billig medicin mot alla slags sjukdo-

mar var att spotta mycket. En dyrare och inte så hälsosam medicin var att använda brännvin som 

smärtlindrare.     

 

 
Den dubbelstammiga tallen har sågats ner och fått ett eget ”museum” vid Högsåsens natur-

reservat. Foto Gunn Sjöstedt. 

 

 
Överdelen av tallen. Foto Gunn Sjöstedt. 



På 1700-talet fanns det en provinsialläkare i Mariestad men det var få förunnat, i Finnerödja med 

omnejd, att kunna anlita honom. Dels berodde det på de långa avstånden och dels på kostnaderna. 

Det var endast de mest välbeställda som hade råd att konsultera en läkare på den här tiden. Något 

bättre blev det 1862 när en provinsialläkarstation inrättades i Hova och provinsialläkare Sjövall 

anställdes. Avståndet till läkaren var dock fortfarande långt, mellan en och tre mil för Finnerödja-

borna, och det var dyrt att besöka en läkare. Ett läkarbesök på 1800-talet kunde kosta motsvarande 

värdet för en eller ett par oxar. Det första apoteket i närområdet inrättades i Hova på 1840-talet.  

 

I september 1894 kom det ett skriftligt erbjudande från provinsialläkare Holm i Hova om att han 

var villig att ha mottagning två gånger i måndaden i Finnerödja mot att kommunen betalade hans 

resekostnader och kunde erbjuda lämplig lokal. Mottagningen skulle vara öppen under torgdagarna 

som var 1:a och 3:e onsdagen i månaden. Kommunalstämman beslutade att läkaren skulle få 3 kr 

per gång i reseersättning och att mottagningen skulle ske i sockenstugan mitt emot kyrkan. Man 

beslutade också att kommunens fattighjon skulle få gratis sjukvård. Kommunens fattigkassa skulle 

stå för fattighjonens receptkostnader som var 50 öre för varje utskrivet recept. Äntligen fick Finne-

rödjaborna en rimlig chans att få träffa en läkare. 

 

När ingen läkare fanns att tillgå kunde man alltid vända sig till någon klok gubbe eller gumma. En 

av dessa kloka gubbar som vandrade omkring i Tivedsbygden var ”Pastor Andersson”. Till yrket 

var han kopparslagare men sa sig vara son till en prost och ha studerat i Uppsala. Enligt egen utsa-

go var han nästan färdigutbildad doktor men spriten tog överhand så han fick avbryta studierna. Nu 

drog han omkring med en röd gnisslande kärra där han bland mycket annat sålde örtmediciner som 

han kokat själv. Han kunde många latinska namn på växter och delade gärna med sig av sina kun-

skaper till de som ville höra på. 

 

Teodor Malmberg 
 

 
Teodor Malmberg i sitt mottagningsrum. Foto från Allan Vörde. 



Bland de kloka gubbar som förr var verksamma i Finnerödjabygden är nog Teodor Malmberg den 

mest kände. Han föddes i Himmelskogsängen den 19 augusti 1862 och var äldst av åtta syskon. 

Teodor köpte en liten gård i Rosendalen 1899 där han drev ett litet jordbruk. Året därpå öppnade 

han även en diversehandel på gården. Parallellt med att han skötte affären och jordbruket började 

han hjälpa både folk och djur som hade diverse krämpor. Ryktet spred sig och ortsbefolkningen 

började kalla honom för ”klok gubbe”. Patienterna ökade i antal och omkring 1915 avvecklade han 

diversehandeln för att hinna med sin ”praktik” som han inrättat i ett av rummen i bostaden. Ryktet 

flög långt utanför sockengränsen och patienterna började komma från stora delar av Västergötland, 

Värmland, Närke och Östergötland. Det kom till och med folk från Norge som sökte hjälp hos Teo-

dor. Om patienterna inte kunde komma till Teodor skrev de brev till honom där de beskrev sina 

krämpor. Med hjälp av uppgifterna i brevet skickade Teodor lämplig medicin per post till brevskri-

varna. 

 

 
Teodor Malmbergs bostad i Rosendalen. Foto från Allan Vörde. 

 

Intresset för läkekonsten hade väckts tidigt hos Teodor och han lärde sig en hel del av sin mor. Hon 

brukade hjälpa både folk och djur som hade olika blessyrer. Teodor läste mycket om hur man 

kunde bota krämpor. Han började studera böcker om örtmedicin och gick även en kurs i läkekonst 

hos en läkare i Mariestad. Ett av hans första ”instrument” var en tandkrok av primitivaste slag som 

blev flitigt använd. Utan någon bedövning skar han först loss tanden från tandköttet innan han 

applicerade kroken kring tanden. Med bistånd av pigan, som höll i patienten, bröt han så loss 

tanden. När tandvärken var som värst ifrågasatte man nog inte vilken metod som användes. 

 

Att vara handelsman och samtidigt ha en olovlig läkarmottagning kunde ha sina sidor. Vid ett till-

fälle kom en pojke med svår tandvärk inrusande i affären och sa att han ville ha en tand utdragen. 

Samtidigt fanns en annan kund inne i affären. ”Jag drar inte ut nåra tänner” sa Teodor. ”Dä’ gör du 

visst dä”, sa pojken otåligt. När kunden i affären gått sa Teodor ”Du kunde väl åtminstone tiga när 

folk är inne” varefter han drog ut pojkens onda tand. 



Läkarkåren såg inte med blida ögon på att en kvacksalvare utövade deras yrke. En doktor Mattson 

från Kristinehamn beslöt sig för att besöka Teodor Malmberg. När läkaren stigit av tåget i Finne-

rödja gick han till en handlare och frågade efter vägen. Handlaren som var god vän med Teodor 

ringde och förvarnade om det celebra besöket. I mottagningsrummet fanns förutom ett bord, ett 

skåp och en bokhylla också en stol som stod mitt på golvet. Patienterna fick sätta sig på stolen me-

dan Malmberg gick runt stolen några varv innan han frågade: ”Hur var det här då?” Vid detta spe-

ciella tillfälle tog Teodor extra god tid på sig med undersökningen innan han gav besked om att 

doktor Mattson led av avundsjuka och mot det har jag ingen medicin. ”Den gubben var icke så 

dum” var läkarens kommentar när han återkom till Finnerödja station.  

 

 
Teodor Malmbergs medicinskåp. Foto från Allan Vörde. 



 
Inköp från apoteket i Mariestad. 

 

 
Tidningsurklipp.  



Teodor Malmberg var ogift och till sin hjälp både i hushållet och i ”läkarpraktiken” hade han två 

pigor. Förutom att hålla i patienterna vid smärtsamma ingrepp fick de också hjälpa till att koka ört-

medicin. Malmberg var speciellt känd för att kunna bota lunginflammation och blodförgiftning. 

  

Teodor Malmberg avled den 15 oktober 1926 och några dagar senare kunde man läsa följande ru-

brik i Mariestadstidningen: ”Finnerödjadoktorn död”. 

 

 

 
Denna T-Ford 1914 års modell med karbidlampor ”mässingsmodellen” fick Teodor i gåva av en 

tacksam patient. Teodor hade inget körkort så andra fick köra bilen åt honom. En av chaufförerna 

var Harald Carlsson som senare blev ägare till Carlsson livs. 

 

 

Axplock ur fattigvårdsstyrelsens protokoll 
 

 Fattigvårdsstyrelsen beviljade bidrag till sjukvård och mediciner för de fattigaste i socknen. 

 Den 7 maj 1919 beslutades att vaccination skulle ske i kommunalrummet den 23 juni. Det 

framgår inte vilken typ av vaccin som skulle ges eller till vilka.  

 1923 fick en person med scharlakansfeber köras med sjukvagn till epidemisjukhuset i Töre-
boda. Fattigvårdsstyrelsen betalade 10 kr för sjukvagnen. (På 1920-talet byggde SJ om post-

vagnar till sjukvagnar för att kunna transportera sängliggande patienter längre sträckor). 

 En man sändes till Johannesbergs idiotanstalt i Mariestad på 1920-talet. 

 Doktor Blombergsson från Hova var Finnerödjas ”husläkare” under 1920-talet. 

 Under 1920-talet fick sjuksköterskan Nora Rönn från Gatan ta hand om många sjuka i 
socknen.   

 

 

 

Barnmorskor 
 

Första gången som ordet barnmorska omnämndes i trakten var 1751 då Hova och Finnerödja 

socknar beslöt att anställa en gemensam barnmorska. Finnerödjas första egna barnmorska var Sofia 

Olin, född 1828 i Hova. Sofia gifte sig med skräddare Anders Olin och de var bosatta i Klockarbo-



let under några år innan de flyttade till Badstugukärret 1867. Sofia anställdes som barnmorska 1862 

och hennes löneförmåner var ”Årlig lön 100 riksdaler jämte bostad och vedbrand”. Hon fick dess-

utom betalt för varje barn som föddes oavsett om hon hjälpt till vid förlossningen eller inte. Avgif-

ten var olika stor beroende på familjens status. En hemmansägare fick betala 1 riksdaler, en brukare 

75 öre och torpare och inhysesfolk 50 öre per barn som föddes. Fattigkassan stod för kostnaderna 

när det gällde inhysesfolk. I husförhörslängden för åren 1845 – 1865 står som en anmärkning att 

Sofia Olin var socknens barnmorska. I Finnerödjaboken omnämns hon som ackuschörska, ett äldre 

namn för barnmorska. Sofia Olin begärde avsked från sin tjänst från den 1 januari 1893. För sin 30 

år långa tjänstgöring inom socknen beviljades hon en pension på 75 kr per år för resten av livet.  

 

Nu följde några år med täta byten på barnmorsketjänsten. Under tiden som tjänsten efter Sofia Olin 

var utannonserad vikarierade Augusta Andrén som barnmorska. Hon sökte också den ordinarie 

tjänsten och av tre sökande blev det Augusta som fick den och hon tillträdde den 1 maj 1893. Un-

der våren 1894 köpte kommunen fastigheten Körningsholm för att kunna erbjuda socknens barn-

morska en tjänstebostad. Lägenheten låg på övervåningen och var på 2 rum och kök. Andrén begär-

de avsked efter fyra år och tjänsten annonserades ut på nytt. Den här gången kom det in hela 17 

ansökningar och den som fick tjänsten var Selma Wilhelmina Isaksson från Kumla, men född i 

Finnerödja. Hon tillträde tjänsten den 1 juli 1897 men stannade uppenbarligen bara några månader 

för i början på 1898 var tjänsten åter utannonserad. Efter viss diskussion beslöt kommunalnämnden 

att Sofia Lavén från Mölltorp skulle få tjänsten. I ett nämndprotokoll kan man läsa att hon redan 

vikarierade som barnmorska i Finnerödja. Hon tillträdde den ordinarie tjänsten den 15 mars 1898. 

Ett par år tidigare hade lönen höjts till 300 kr per år.  

 

 

 
Barnmorskan Augusta Andrén. Okänd fotograf.  



 
Barnmorskan Sofia Lavén. Okänd fotograf. 

 

Sofia Lavén föddes i Mölltorp 1866. Hon arbetade som piga ett år innan hon gifte sig med hand-

laren Johan Lavén 1885. Året därpå fick paret en son. Tio år senare flyttade mannen till Amerika 

och under tiden som mannen befann sig i USA flyttade Sofia och hennes son till Finnerödja. Man-

nen återvände till Sverige efter några år men valde att bosätta sig i Stenstorp. 1909 flyttade sonen 

från sin mor i Finnerödja och hem till sin far istället. I ett nämndprotokoll från 1906 kan man läsa 

att barnmorskan fick gratis ved att elda med, men i gengäld skulle hon skura golvet i kommunal-

rummet, som låg under hennes lägenhet, fyra gånger per år. Hon skulle dessutom sopa golvet varje 

gång det hade varit sammanträde där. Hon slapp sopa de gånger Templarna använde kommunal-

rummet eftersom de själva skulle städa efter sig. Sofia Lavén hade rätt att ta betalt för sina tjänster. 

1913 kostade ett sjukbesök hos fru Lavén 1 kr och för en hemförlossning tog hon 5 kr. År 1913 tog 

Sofia hand om en nyfödd flicka vars ogifta mor inte kunde ta hand om sin dotter. Flickan döptes till 

Anna-Lisa och blev Sofias fosterdotter. Under år 1918 drogs det in elektriskt ljus i barnmorskebo-

staden, vilket underlättade hennes arbete betydligt. I fattigvårdsstyrelsens protokoll från 1919 kan 

man läsa att barnmorskan skulle få två rum tapetserade. I september 1920 blev Sofia Lavén utsedd 

till distriktsbarnmorska.  

 

I fattigvårdsstyrelsens protokoll kan man läsa att barnmorskan var något slags allt i allo åt kommu-

nen. Förutom att hon skulle arbeta som barnmorska fick hon ställa upp som sjuksköterska när så 

behövdes. Hon sydde även kläder och sängläder åt de som bodde i fattigstugan. För det arbetet fick 

hon lite extra betalt liksom när hon städade fattighuset ett par gånger om året.  

 

I ett nämndprotokoll från december 1920 kan man läsa att Sofia Lavén hade rätt att gå i pension i 

april 1921 vid 55 års ålder. Hon skulle då få 1000 kr om året i pension från kommunen. Hon fort-

satte dock att arbeta fram till 1926 då hon fyllde 60 år. I fattigvårdsstyrelsens protokoll från augusti 

1924 står det att Sofia Lavén begärt att få flytta från Körningsholm till Kvarnfallet, som hon köpt. 

Hennes begäran godkändes och dessutom skulle hon få två famnar björkved. Sofia Lavén avled 

1938 efter en tids sjukdom.   



 
Sofia Lavén firar sin 60-årsdag 1926 i Kvarnfallet tillsammans med fosterdottern Anna-Lisa.  

Okänd fotograf. 
 

 

 
Barnmorskan Elin Mellgren. Okänd fotograf.  



Sofia Lavéns efterträdare blev Elin Mellgren som började sin tjänst i slutet på 1926. När Körnings-

holm brann ner hösten 1935 stod barnmorskan Mellgren utan bostad men kommunen ordnade 

snabbt fram en ny bostad åt henne i Missionsförsamlingens hus i utkanten av Paradistorg. Jag har 

ingen uppgift på när hon slutade som barnmorska men i början på 1940-talet var hon i vart fall fort-

farande i tjänst. 

 

Sjukstugan i Gatan 
 

 
Utdrag ur kommunalnämndens protokoll 1913.  

 

Den 1 oktober 1913 hyrde kommunen ett litet hus av J. A. Hammarberg i Gatan. En polioepidemi 

hade brutit ut och man behövde en sjukstuga där man kunde isolera de sjuka. Hyran var 50 kr för de 

sex månader som hyresavtalet gällde. Under detta halvår var det tänkt att kommunen skulle göra 

iordning ett hus i Bastukärr, som de själva ägde, till epidemisjukstuga. Troligtvis blev det inget av 

med de planerna för sjukstugan i Gatan var igång till omkring 1920.  

 

Anders Andersson från Lerbäck köpte en gård i Gatan 1852. Sju år senare flyttade Anders son 

Viktor med familj hem till föräldrarna. Sonen Viktor byggde en stuga i en hage på faderns ägor. 

Det var detta hus som så småningom blev sjukstuga. Det var meningen att Viktor med familj skulle 

bosätta sig i huset men så blev inte fallet. Istället flyttade Viktors fosterson Johan Arvid Hammar-

berg med familj dit i slutet på 1880-talet. Omkring 1910 flyttade fostersonen Hammarberg tillbaka 

till faderns hus eftersom denne började bli gammal och behövde hjälp. Huset i hagen stod sedan 

obebott några år innan kommunen hyrde det av Hammarberg 1913. Denne Hammarberg blev 1918 

ordförande i kommunalnämnden. 

 

De som fick komma till sjukstugan var personer med smittsamma sjukdomar som polio och tbc. 

Vem som tog hand om de sjuka har inte gått att få fram men det måste ju ha bott personal där 

dygnet runt. Verksamheten upphörde omkring 1920. Huset revs senare och timret som huset var 

byggt av fraktades till Finnerödja. I mitten på 1930-talet användes timret till husbygget på nuva-

rande Dalgatan 2. Det finns inga spår kvar av husgrunden i Gatan eftersom marken senare odlades 

upp. 

 

En av de som fick polio 1913 var Bertil Sjöstedt, som från 1934 och drygt 30 år framåt drev kiosk-

rörelse i Finnerödja. Bertils far Per Sjöstedt gjorde flera anteckningar i sin dagbok om Bertils sjuk-

dom. Den 15 september 1913 står det att ”Bertil insjuknat i barnförlamning, lam i nästan hela krop-

pen”. Den 2 oktober fördes han till den helt nyöppnade sjukstugan i Gatan och 10 dagar senare 

lades han in på lasarettet i Mariestad. Bertil var 4½ år när han insjuknade och han fick, som så 

många andra, bestående men.  



 
Sjukstugan i Gatan avfotograferad från en tavla. 

 

 

 
Per Sjöstedts dagboksanteckning från den 2 oktober 1913. 

 

Hemvårdarinnor 
 

Efter ett förslag från befolkningsutredningen beslöt riksdagen 1943 att införa ett statligt stöd för 

utbildning och avlöning av hemvårdarinnor. Den sociala hemhjälpen var i första hand avsedd för 

familjer ”där husmodern genom sjukdom, barnsbörd e.d. för någon kortare tid inte förmår sköta 

hemmet samt för sjuka och åldringar. Hemvårdarinnan skall där så krävs helt överta husmoderns 

alla löpande arbetsuppgifter. Stortvätt, storrengöring och slakt hör däremot icke till hennes arbets-

uppgifter”. För de mindre bemedlade skulle hemhjälp lämnas kostnadsfritt. 1954 hade alla Sveriges 

kommuner sånär som på tio infört social hemhjälp. I Finnerödja tillsattes en kommitté 1947 för att 

utreda om man kunde få en hemsyster placerad i Finnerödja. Den 1 november 1949 anställdes den 



första hemvårdarinnan i Finnerödja efter ett beslut i fullmäktige året innan. De som behövde hjälp 

fick vända sig till kommunalnämndens ordförande Lars Ljungkvist som fördelade hemsysterns 

arbete mellan de olika behövande. När hemhjälpsnämnden hade ett av sina sammanträden 1950 

konstaterade man med glädje att ett uttalande, som gjorts föregående sommar, inte hade besannats. 

En kvinnlig församlingsbo hade nämligen sagt ”att anställa en hemsyster, det är bortkastade pengar, 

för det blir ingen som vill släppa in henne i sitt hem”. Redan efter två månaders anställning var 

hemsystern så efterfrågad att alla som behövde hjälp inte kunde få det. När Finnerödja och Tived 

slogs ihop till en kommun 1952 anställdes ytterligare en hemsyster.  

 

 
Annons från 1949. 

 

 

 
Blivande hemsystrar som gått en matlagningskurs för Vivan Sterner (i ljus dräkt). Okänd fotograf. 



 
I vår familj fick vi hemhjälp ett par gånger när min mor Gunhild Sjöstedt blev sjuk. 

 

Röda korset 
 

Röda Korset har betytt mycket för hälso- och sjukvården i Finnerödja. Det hela startade i mars 

1940 i samband med en sjukvårdskurs som hölls i NTO-lokalen. Utanför landets gränser rasade an-

dra världskriget för fullt och det gällde att se över sina resurser vad gällde sjukvård. Där hade fri-

villigorganisationerna en viktig uppgift att fylla. På initiativ av bland andra Lars Ljungkvist hölls 

ett föredrag om Röda Korsets verksamhet i samband med denna sjukvårdskurs. Efter föredraget 

beslöt man att bilda en Röda Kors krets i Finnerödja. Till ordförande valdes folkskollärare Lars 

Ljungkvist, vice ordförande blev kronojägare C.H:son Stolt, kassör folkskollärarinnan Ester Fridler, 

sekr. Maj Andersson och v.sekr. fru kyrkoherde Lawenius. Notera att kyrkoherdefrun inte fick sitt 

förnamn nämnt till skillnad mot de andra. 

 

 
Röda Korsets medlemskort för 1948.  



Första uppgiften blev att ordna med ett sjukvårdsförråd där man också hade olika hjälpmedel som 

lånades ut. Det var bland annat värmelampor, värmedynor och gåbockar. Särskilda förbandsplatser 

för hemvärnet upprättades vid Öna och Körningstorps skola. Det hölls många sjukvårdskurser i 

Finnerödja under 1940-talet och intresset var alltid stort. De första kurserna i Röda Korsets regi 

hölls i Betel i månadsskiftet november – december 1940.  Det var en kurs i hemsjukvård och en i 

olycksfallsvård båda under ledning av rödakorssyster Agda Rylander från Stockholm. Ett 60-tal 

Finnerödjabor passade på att lära sig mer om sjuk- och olycksfallsvård under de nio dagar som 

kurserna pågick. Avgiften för deltagande var 2 kr. Vid årets slut hade Röda Korset i Finnerödja 102 

medlemmar. 

 

 
Sjukvårdskurs i Betel 1940. Okänd fotograf. 

 

 
Hemvärnet på sjukvårdskurs. Okänd fotograf. 



Under 1941 anordnades en kurs i sårbehandling som leddes av Finnerödjas barnmorska Elin Mell-

gren. Fru Mellgren ställde upp gratis och kommunalfullmäktige beviljade ett anslag som skulle 

täcka övriga omkostnader. Röda Korset köpte också in en sjukbår som kunde användas i socknens 

taxibilar. Föreningen ville gynna en av samhällets hantverkare och valet föll på skomakare Fröberg 

som tillverkade båren i läder.  

 

 
Sjukvårdskurs i Betel på 1940-talet. Tvåa från vänster sitter syster Annie. Okänd fotograf.  

 

Röda korset i Finnerödja såg till en början som sin största uppgift att främja skoltandvården men 

för att barnen skulle få fri tandvård måste minst en förälder vara medlem i Röda Korset. När kom-

munen tog över kostnaden för elevernas tandvård 1949 behövdes inget medlemskap längre och 

medlemsantalet sjönk dramatiskt från 250 till 28 medlemmar. Mer om Röda Korsets betydelse för 

skoltandvården står i avsnittet om tandläkare längre fram. 

 

När skoltandvården inte längre var aktuell för Röda Korset fick de se sig om efter en ny arbetsupp-

gift. Det blev kampen för att husmödrar skulle få möjlighet att åka på välförtjänt semester. Man 

sålde morsdagsblommor för att få in pengar till stipendier som husmödrarna kunde söka. 1956 kom 

socialdemokratiska kvinnoklubben med ett förslag till kommunalnämnden om att man skulle utreda 

frågan om hemhjälp till åldringar. Nämnden beslöt att vända sig till Röda Korset för att höra om de 

kunde hjälpa till på något sätt. På nämndens sammanträde i februari året därpå beviljades Röda 

Korset ett bidrag på 330 kr som skulle användas till en kurs i hemsjukvård. Kursen samlade drygt 

30 deltagare. Syftet med kursen var att ge kunskaper om alla tänkbara göromål som en hemsamarit 

kunde tänkas komma i kontakt med. På försök anställdes 9 damer i Finnerödja och 10 i Tived under 

tiden 1 maj - 31 oktober. På kommunalfullmäktigesammanträdet i december begärde Röda Korset 

att verksamheten skulle få fortsätta vilket bifölls. För att få hjälp i hemmet av en hemsamarit var 

man tvungen att anmäla sig till en arbetsfördelare. Under 1958 tjänstgjorde 8 hemsamariter sam-

manlagt 230 timmar. Det är oklart om kommunens hemsystrar som anställdes i slutet på 1940-talet 

ersattes av Röda Korsets hemsamariter eller om de arbetade parallellt. 



 
Röda Korsfest i Finnerödjaparken 1943. Okänd fotograf.  

 

 
Hemvårdskurs 1957. Okänd fotograf.  



För att finansiera sin verksamhet anordnade Röda Korset sommarfester i Finneröjaparken och af-

tonunderhållningar och filmaftnar i NTO-lokalen. Dessa sammankomster var alltid mycket välbe-

sökta. Strax före påsk 1941 anordnades den första festen i Röda Korsets regi och på programmet 

stod föredrag, sång av manskören och paketauktion. 1949 anordnades en fest i Finnerödjaparken 

med bland annat föredrag av kyrkoherde Hallerbäck från Hjälstad och en dragkamp mellan jord-

gubbsodlare och jordgubbsuppköpare. På en bevarad affisch från april 1951 kan man läsa att det 

skulle bli Aftonunderhållning i NTO-lokalen. Kantor Arnold Kallin och polisman Torsten Jo-

hansson med flera skulle stå för musikunderhållningen, det skulle bli föredrag, film och lekar. 

Längst ner på affischen står att ”hela behållningen går till sjukvård, läkarmottagning och hus-

moderssemester”.   

 

På Röda Korsets årsmöte i början av 1942 tog pastor Sven Johnsson upp frågan om en läkarmot-

tagning i Finnerödja. En överenskommelse träffades med provinsialläkare Gösta Klinte i Hova om 

att han skulle komma till Finnerödja andra och fjärde fredagen i månaden. Mottagningen skulle in-

rymmas i Betelkapellets lilla sal och intilliggande kök och kostnaderna för läkarmottagningen skul-

le Röda Korset stå för. För att kunna finansiera det hela beslöt man att ta ut en extra avgift på 50 

öre per person som besökte läkarmottagningen, utöver den ordinarie läkartaxan.  

 

Läkarmottagningen startade sista fredagen i augusti 1942 och fick en riktig rivstart. Mottagningen 

som öppnade kl.14 kunde inte slå igen förrän kl. 20. Då hade drygt 20 personer fått råd och behand-

ling av Doktor Klinte. Läkarmottagningen i Betel fanns kvar till 1963. År 1949 inrättades en kost-

nadsfri mödra- och barnavårdscentral i Betel med mottagning en gång per månad. Kommunen be-

viljade ett bidrag på 300 kr till utrustning och 180 kr per år till lokalkostnaderna. Det var en filial 

till mödra- och barnavårdscentralen i Hova. 

 

Ny läkarmottagning 
 

När kommunen planerade för det nya kommunalhuset på Mobäckvägen såg man till att även 

distriktssköterskan skulle få lokaler där. När huset stod färdigt 1963 kunde läkarmottagningen 

liksom mödra- och barnavårdscentralen använda sig av distriktssköterskans lokaler. Barnavårds-

centralen, som även efter flytten hade öppet en gång per månad, bemannades under några år av 

barnläkare Erik Frisell från Karlskoga. Till sin hjälp hade han distriktssköterskan Annie Spann. Det 

kunde bli riktigt trångt i det lilla väntrummet när många mammor med barn skulle vistas där sam-

tidigt. År 1987 flyttade distriktssköterskemottagningen till Stationsgatan. Mer om distriktssköter-

skemottagningen längre fram. Läkaren Hans-Ove Persson tog över lokalerna och öppnade en pri-

vatpraktik där med hustrun Margareta som mottagningssköterska. Läkarmottagningen stängde för 

gott 1997. 

 

Syster Annie  
 

En som betytt mycket för gamla och sjuka i kommunen är Annie Spann, född Olausson. När någon 

behövde hjälp med krämpor som inte fodrade läkarvård kallade man på syster Annie och det blev 

stor oro bland innevånarna när hennes pensionering började närma sig 1970. Hon hade ju alltid fun-

nits där eller åtminstone sedan början av 1940-talet. Annie Olausson föddes i Borås 1911 och flyt-

tade till Uppsala 1940 för att läsa till diakonisjuksköterska.   

 

Diakonikretsen i Finnerödja ansökte 1938 om att få anställa en församlingssyster men eftersom det 

var ont om utbildade sköterskor fick församlingen ställa sig i kö och först tre år senare fick man be-

sked om att det fanns en nyutexaminerad syster. Den 1 september 1941 anställdes Annie Olausson 

och hon togs emot av diakonikretsens styrelse. Kyrkoherde Lawenius och folkskollärare Ljungkvist 



hälsade henne välkommen å diakonikretsens, församlingens och kommunens vägnar. Att hon var 

efterlängtad och behövd rådde inget tvivel om. Under de första fyra månaderna i tjänst hann syster 

Annie med att ge vård och hjälp till 96 personer vid 303 tillfällen. Hon gjorde också 50 hembesök, 

allt enligt diakonikretsens årsredovisning. När Annies kurskamrater fick reda på vart hon skulle 

flytta sa de ”hur vågar du flytta till Finnerödja, dom som är så vilda av sig där”. Annie Olausson 

kunde lugna dem med att det hörde till det förgångna. 

 

 
Annie Olausson, tvåa från höger, utbildade sig till diakonisjuksköterska. Okänd fotograf.  

 

 
Annie Spann, född Olausson. Okänd fotograf.  



Genom Annie Olaussons egna anteckningar kan man få en bild av hur mycket arbete hon uträttade 

under ett år. Under 1942 gjorde hon 367 omläggningar i sin bostad och 202 omläggningar i patien-

ternas hem, dessutom sökte 108 personer hjälp på hennes mottagning för olika sjukdomstillstånd. 

Hon hann även med 26 vaknätter och att besöka hundratalet äldre personer runt om i kommunen. 

Hembesöken tog mycket av hennes tid eftersom många av dem, som behövde hennes hjälp, bodde 

långt utanför samhället. Annie Olaussons årslön 1942 var 1 935 kr och det var inte tal om varken 8 

timmars arbetsdag eller femdagarsvecka. Som församlingssyster fick hon vara beredd på att ställa 

upp alla dygnets timmar när någon behövde hjälp.  

 

 
I huset bakom det stora tegelhuset på Stationsvägen 4 hade syster Annie sitt första hem och även 

sin mottagning. Huset är sedan länge borta. Okänd fotograf. 

 

Från 1941 och drygt 20 år framåt hade syster Annie sin mottagning i hemmet. Hennes första bostad 

och mottagning var i ett litet hus i hörnet Stationsgatan – Backgatan bakom stora tegelhuset. Huset 

är numera rivet. I mitten på 1940-talet blev det tal om att anställa en distriktssköterska i kommunen. 

Annie Olausson sökte och fick tjänsten 1946 efter att ha genomgått en distriktssköterskekurs. Det 

blev ett vidsträckt distrikt som hon skulle betjäna eftersom Finnerödja och Tived samma år hade 

slagits ihop till ett sjuksköterskedistrikt. 1948 gifte sig Annie med järnvägsarbetare Harry Spann 

och de flyttade till en lägenhet på Tivedsvägen 18, vägg i vägg med Gustafssons charkaffär. Gif-

termålet förde med sig vissa konsekvenser för Annie. När en utbildad diakonisköterska gifte sig på 

den tiden var hon nämligen tvungen att lämna tillbaka sin sköterskebrosch. Några år senare änd-

rades dock detta och Annie fick tillbaka broschen.  

 

Familjen Spann flyttade 1953 till ett rött hus på Mobäcksvägen 2 där ett av rummen på bottenvå-

ningen användes till mottagningsrum. Jag fick själv gå dit ett par gånger för att få hjälp med bland 

annat en stukad hand. Tio år senare byggdes det nya kommunalhuset mitt emot familjen Spanns 

hus. I kommunalhuset fick distriktssköterskan äntligen ändamålsenliga lokaler och familjen Spann 

slapp att ha patienter i det egna hemmet. Annie Spanns familj tyckte många gånger det var jobbigt 

att mor i huset ständigt hade jour och kunde bli kontaktad alla tider på dygnet. Syster Annie fick 



inte sällan ställa upp i situationer där den sjukes släkt borde ha gjort det i stället. Då och då ryckte 

en avbytare in så att Annie Spann kunde få lite ostörd fritid. 

 

Skolbarnen i Finnerödja fick sina sprutor av syster Annie. Detta skedde på ”löpande band” där ele-

verna fick ställa upp sig på rad, klassvis. Den stora skräcken var calmettevaccineringen mot TBC. 

Den sprutan hade rykte om sig att gör mer ont än de andra. När centralskolan stod färdig 1953 

skedde vaccinationerna i skolkökslokalen.  

 

 
Annie Spann, längst ner till höger, vidareutbildade sig till distriktssköterska 1946. Okänd fotograf. 

 

 
Syster Annie på väg till någon hjälpbehövande. Okänd fotograf. 



 
Syster Annie på sin expedition omkring 1970. Okänd fotograf.  

 

Syster Annie hade inget körkort så resorna fick till en början ske med cykel och senare med moped 

men även hästskjuts och taxi har hon använt sig av. I en tidningsintervju 1970 berättar Annie Spann 

att ”allt blev lite enklare när folk ute i skogen fick telefon”. Då gick det att klara ut ett och annat 

utan att sköterska och patient behövde träffas. I intervjun framgår också hur hennes dag kunde se 

ut. Kl. 8.00 – 9.00 hade hon telefontid, kl.9.00 – 10.00 var mottagningen öppen och det var ofta ett 

tiotal patienter som satt och väntade på hennes hjälp. Resten av dagen använde hon till administra-

tivt efterarbete och hembesök. Annie Spann hann även med att sitta i olika kommunala nämnder. 

Hon var ordförande i Barnavårdsnämnden under några år på 1940- och 1950-talen och var ledamot 

i Nykterhetsnämnden och Fattigvårdsstyrelsen. Hon blev även invald i en kommitté som skulle ut-

reda möjligheten att få en tandläkarmottagning till samhället. Annie Spann avled 1993. 

 

 

 



Nya distriktssköterskor 
 

Syster Annie gick i pension 1970 och efterträddes av syster Maj. Maj kom från en tjänst på Karl-

skoga lasarett men när tjänsten i Finnerödja blev ledig valde hon att flytta tillbaka till sin barn-

domsbygd. Maj var under några år scoutledare på fritiden.  

 

 
Syster Annie efterträddes av syster Maj. Okänd fotograf.  

 

Den 1 februari 1986 startade den nya hemsjukvården inom Laxå kommun. Kommunen hade teck-

nat ett samverkansavtal med Örebro Läns Landsting. Syftet med avtalet var att äldre personer och 

personer med handikapp skulle kunna bo kvar i sina hem och ändå få del av vård och omsorg. 

Landstinget skulle stå för sjukvården medan kommunen stod för hemtjänsten som förut. Skillnaden 

blev nu att man samarbetade. Kommunen delades in i fyra områden där Finnerödja – Tived med 

Tivedsgården var ett område. Varje område fick en vårdplaneringsgrupp bestående av distriktslä-

kare, distriktssköterska och hemtjänstassistent och en hemvårdsgrupp med vårdbiträden och under-

sköterska.  

 

Distriktssköterskans lokaler på Mobäcksvägen dömdes ut av yrkesinspektion i början på 1980-talet 

men kommunen fick dispens under några år tack vare att distriktssköterskan hade sin bostad i sam-

ma hus. Det saknades bland annat personalutrymmen. Hösten 1986 blev kraven på en förändring 

akuta eftersom det skulle anställas mer personal, bland annat två undersköterskor till hemsjukvår-

den. Man hade hoppats på att Stiftelsen eller Laxå kommun skulle kunna ordna fram en lämplig 

lokal men det fanns inga lediga lokaler. Lösningen blev i stället det stora tegelhuset på Stationsvä-

gen 4 där bottenvåningen byggdes om och handikappanpassades. Bottenplanet hade tidigare inrymt 

både Handelsbank och speceriaffärer. Kommunen fick nu en funktionell distriktssköterskemottag-

ning med två behandlingsrum, två expeditioner och hett efterlängtade personalutrymmen. Det nega-

tiva med flytten var att hyran tiodubblades. Verksamheten flyttade in i de nyrenoverade lokalerna i 

maj 1987. Mottagningen hade öppet två dagar i veckan.  

 



 
Personal vid den nyöppnade distriktssköterskemottagningen på Stationsgatan 4. Fr.v. Kerstin 

Gustavsson, Sonja Gröhn, Gulle Fahlström och Åsa Östlin. Okänd fotograf.  

 

År 1996 hotades distriktssköterskemottagningen i Finnerödja av nedläggning eftersom Laxå vård-

central hade ett stort sparbeting på sig. Många Finnerödjabor blev upprörda över beslutet och 

byalaget drev frågan om fortsatt öppethållande. I oktober 1996 hölls ett möte i NTO-lokalen där 

distriktsläkare Erland Tivell kunde ge ett lugnande besked. Mottagningen skulle bli kvar men flyt-

tas till Tivedsgården där kommunen tillhandahöll en lokal. Flytten skedde vid årsskiftet 1996 - 97. 

Mottagningen höll nu öppet endast en dag per vecka.  

 

Sjuktransport - ambulans 
 

Innan Finnerödja fick sin ambulans var det några av taxiägarna som skötte sjuktransporterna. I 

slutet på 1930-talet byggde Teddy Nilsson om en av sina taxibilar så att den kunde ta med en bår. 

År 1946 startade Yngve Andersson sin taxirörelse och han körde sjuktransporter fram till 1964. 

1947 tillsatte kommunalfullmäktige en kommitté som skulle utreda om det gick att ordna så att en 

taxibil i kommunen alltid fanns tillgänglig vid sjukdoms- och olycksfall. Anledningen var att det 

vid upprepade tillfällen inte funnits någon ledig bil när det behövts en sjuktransport.  

 

I mitten på 1950-talet började Röda Korset i Finnerödja att samla in pengar för att kunna köpa en 

ambulans till sin hembygd. Insamlingen skedde med hjälp av lotterier, fester, kaffeserveringar, för-

säljningar och gåvor. På årsmötet 1963 beslöt man att söka bidrag från landstinget till en del av fi-

nansieringen. Landstinget och kommunen lovade att bidra med sammanlagt 16 000 kronor och till-

sammans med de 20 000 som Röda Korset samlat in kunde en ambulans beställas från Lantbruks-

maskiner AB i Mariestad. På Finnerödjamarken i september 1964 kunde den moderna ambulansen 

överlämnas till kommunen. Ambulansen stod uppställd vid Paradistorg under marknadsdagen så att 

allmänheten kunde bekanta sig med den.  



 
Röda korsets ordförande rektor Bo Sterner vid den nya ambulansen. Foto Arne Sjöstedt.  

 

 
Interiör från ambulansen. Foto Arne Sjöstedt.  



Ambulansen stationerades i den nya brandstationen och sköttes och bemannades av brandmännen 

medan Röda Korset stod för kostnaderna. Under 1965 hade ambulansen 45 utryckningar och fyra år 

senare var antalet utryckningar uppe i 72. Utryckningarna skedde inte bara inom kommunen utan 

de kunde få åka på betydligt längre uppdrag beroende på behovet. Det var två man ur den ordinarie 

brandstyrkan som var jour för ambulansen vilket gjorde att brandmannagruppen splittrades. Brand-

chef Allan Gustavsson hoppades därför att det skulle finnas intresserade utanför brandkåren som 

ville åta sig ambulansförartjänsten.  

 

År 1967 tog Röda Korset kontakt med Örebro läns landsting för att undersöka möjligheten att få en 

radioanläggning installerad i ambulansen. En radio skulle både underlätta och göra arbetet säkrare. 

Har ingen uppgift på om de fick sin radio. Tio år efter inköpet av ambulansen var det dags att byta 

ut den till en med modernare utrustning. Både Röda Korset och socialdemokratiska föreningen 

hade under lång tid drivit frågan och i september 1974 kröntes ansträngningarna med framgång. Då 

överlämnade landstingsrådet Olle Aldén ambulansen, en Mercedes av 1969 års modell, till Röda 

Korsets ordförande Gustaf Nilsson. Den gamla ambulansen tog landstinget i utbyte.  

 

 
Ambulansförarna Lars Bygdén till vänster och Ingemar Fredberg färdiga för utryckning.  

Okänd fotograf.  

 

Under 1977 seglade en konflikt upp mellan ambulansförarna i Finnerödja och landstinget. Ambu-

lansmännen ansåg att landstinget odugligförklarat dem eftersom de inte gått en sju veckors kurs 

som landstinget ansåg nödvändig.  Efter den 16 juli 1977 fick Finnerödjaambulansen endast åta sig 

planerade körningar. Vid akutfall skulle i stället ambulansen i Askersund rycka ut. Följande hän-

delse visar hur tokigt det kunde bli med den nya ordningen. Under hösten fick en liten baby, som 

bodde några hundra meter från brandstationen i Finnerödja, andnöd. Det blev stor frustration hos 

ambulansförarna eftersom de inte fick rycka ut med sin egen bil. De åkte dock hem till barnet och 

gav akuthjälp i väntan på Askersundsbilen som hade 30 minuters framkörningstid. Hade Finne-

rödjabilen fått rycka ut hade barnet varit nästan framme vid sjukhuset innan ens Askersundsbilen 



hade nått Finnerödja. Den 24 oktober fick dock ambulansen rycka ut på en allvarlig trafikolycka på 

E3 (nuvarande E 20) som hade hänt mellan de båda infarterna till Finnerödja. Efter 5 minuter var 

ambulansen på plats och kunde föra en svårt skadad man till RSÖ (nuvarande USÖ). Om man tagit 

ambulans från något annat ställe hade det dröjt minst 30 minuter innan den kommit fram till olycks-

platsen. Tillägas kan att ambulansmännen i Finnerödja sa sig vara villiga att gå 7-veckorskursen. 

 

Konflikten slutade med att ambulansmännen sa upp sig från den 1 januari 1978. Det hade under en 

tid förts diskussioner om att Laxå skulle få en ambulans. I och med att ambulansverksamheten i 

Finnerödja upphörde påskyndades ärendet och den 1 februari 1978 fick Laxå en fast ambulans sta-

tionerad där. 

 

 
Ambulansförarna Olle Gustavsson och Lars Bygdén. Okänd fotograf.  

 

Hälsovårdsnämnd 
 

Under hösten 1945 gjorde förste provinsialläkare Cederberg en inspektion i Finnerödja samhälle 

där han fann en mängd brister. I en skrivelse till länsstyrelsen framhåller han att det saknas vatten 

och avlopp och att det inte finns någon ordnad renhållning. Soporna körs till en avstjälpningsplats 

en dryg kilometer utanför samhället men eftersom ingen täckning sker av avfallet luktar det väldigt 

illa där och flugorna är otaliga. Han fann också att det inte fanns någon hälsovårdsnämnd utan att 

det var kommunalnämnden som hade hand om frågor rörande hälsovården.  



Den gjorda inspektionen följdes upp i början på 1946 och biträdande förste provinsialläkare Juhlin i 

Mariestad kunde konstatera att kommunen inte på allvar tagit tag i frågorna. Kommunen sade att de 

hade börjat behandla frågan om renhållning men provinsialläkaren tyckte att de snarare borde ha 

slutbehandlat frågan vid det här laget. ”Det är ägnat att förvåna” skriver Dr Juhlin, ”att den som 

hälsovårdsnämnd fungerande kommunalnämnden inte anser att det betyder något, att avstjälpnings-

platsen är illa skött. Man kan knappast begära något intresse för hälsovårdsarbete av en nämnd, 

som har sådan inställning till hälsovårdsfrågor”. Denna avlossade salva tog tydligen skruv för vid 

sammanträdet den 13 april 1946 beslutade fullmäktige att tillsätta en hälsovårdsnämnd från den 1 

juni. Till ledamöter i Finnerödjas första hälsovårdsnämnd valdes Åke Palmberg ordf., Arne Sjöstedt 

v. ordf., Harald Karlsson, Karl Johansson och Gustaf Gustafsson.  

 

 

Läkemedelsförråd 
 

Läkemedelsförråd är en enklare filial till ett apotek och på 1940-talet var handlaren Isak Bengtsson 

vid Paradistorg den ende i socknen som hade rätt att sälja läkemedel. Vilket år han fick rättighete-

rna har jag inte kunnat få fram. Det kan ha varit tidigare än 1940. När Finnerödja samhälle började 

växa till sig i slutet på 1940-talet ville folk ha läkemedelsservice på närmare håll än Paradistorg. 

Konsumtionsföreningen i Laxå ansökte 1949 hos kommunalfullmäktige i Finnerödja om att få upp-

rätta ett läkemedelsförråd i Finnerödja Konsum vilket fullmäktige tillstyrkte. Något förråd kom 

dock aldrig på plats.  Möjligen blev det blev avslag hos Medicinalstyrelsen som var den myndighet 

som bestämde i slutändan. I april 1950 fick fullmäktige en skrivelse från apoteket i Hova där 

apoteket uppmanade kommunen att söka tillstånd till ett läkemedelsförråd i samhället. Ansökan 

skickades in men inget hände. Drygt två år senare kom ytterligare ansökningar vilket framgår av 

nedanstående protokoll. 

 

 
Utdrag ur ett fullmäktigeprotokoll från den 19 december 1952. 



I mars 1953 kom åter ett avslag från Medicinalstyrelsen. I ett protokoll kan man läsa att kommunal-

nämnden tyckte det var egendomligt att man fått avslag med tanke på kommunens storlek och att 

många har långt till läkemedelsförrådet. Nämnden påpekade också att det ofta framhålls vikten av 

att vidta åtgärder som minskar avfolkningen från landsbyggden. Här har en statlig myndighet satt 

käppar i hjulet när kommunen vill göra något bra för sina innevånare. Konsum i Finnerödja gav sig 

inte så i oktober 1953 gjordes en ny framställan hos medicinalstyrelsen. Som bilaga skickade man 

med en lista med 295 namnunderskrifter som visade att Finnerödjaborna var angelägna om att få ett 

centralt läkemedelsförråd i samhället. Inte ens namnunderskrifter hjälpte. När Isak Bengtsson slog 

igen sin affär vid Torget 1965 flyttades läkemedelsförrådet äntligen till samhället. Det framgår inte 

vart det hamnade men min gissning är JG:s på Stationsgatan. Det blev i vart fall inte hos Konsum.  

 

När Tiveds kommun slogs ihop med Laxå 1967 försämrades apoteksservicen för Finnerödjaborna. 

Tidigare besökte man en läkare i Hova och apoteket skickade en medicinlåda till Finnerödja station 

där man kunde hämta ut sin medicin. Efter kommunsammanslagningen fick man i stället åka till en 

läkare i Laxå och sedan hämta ut eventuell medicin på apoteket där. Om inte medicinen man be-

hövde fanns på apoteket fick man åka tillbaka till Laxå en annan dag och hämta ut den. Den 1 

januari 1973 förbättrades apoteksservicen i Finnerödja då en medicinlåda skickades från apoteket i 

Laxå måndag-fredag till JG:s livs på Stationsgatan. Man kunde även lämna in recept hos JG:s som 

sedan skickades till Laxå med medicinlådan. 1974 övertog Carlssons affär apoteksservicen. Medi-

cinerna kom med rälsbuss så en av personalen fick gå upp till stationen och hämta den.  

 

Lokala sjukkassor 
 

Under slutet av 1800-talet bildades lokala sjukkassor i Sverige och syftet var att kunna ge medlem-

marna bidrag vid sjukdom. I Finnerödja bildades den första sjukkassan 1899 och en av initiativta-

garna var Henning Nilsson i Kvarnsjöfallet. Han blev också sjukkassans verkställande tjänsteman 

under de tio första åren. Genom ett riksdagsbeslut 1931 skapades erkända sjukkassor. Tanken var 

att det bara skulle finnas en sjukkassa inom varje kommun, den erkända sjukkassan. Den skulle 

finansieras med stats- och kommunbidrag samt avgifter från medlemmarna. 1955 infördes allmän 

sjukförsäkring och försäkringen blev obligatorisk. 

 

1 december 1938 bildades Finnerödja erkända sjukkassa och till dess förste ordförande valdes Da-

vid Lindblad. Efter Lindblad har K. Eriksson, Allan Vörde och Sven Karlsson varit ordförande 

fram till 1953. Sjukkassan anslöts till Västgöta-Dals centralsjukkassa. Alla friska personer under 45 

år kunde bli medlemmar i kassan. Den 1 december 1939 skulle inträdesåldern komma att sänkas till 

40 år. På årsmötet 1939 hade man därför en förhoppning om att så många som möjligt mellan 40 

och 45 år skulle ta chansen att bli medlemmar innan det var för sent. Några år senare började man 

stegvis höja inträdesåldern och 1952 låg den på 55 år.  

 

 
 

1943 var 17 % av Finnerödjas befolkning medlemmar i sjukkassan. Man tyckte det var för dålig 

medlemsanslutning och beslöt därför att bedriva propaganda genom att dela ut tidningar och bro-

schyrer som berörde sjukkasserörelsen. 1949 slogs Finnerödjas och Tiveds sjukkassor ihop och bil-



dade Finnerödja – Tiveds erkända sjukkassa. Vid kommunssammanslagningen 1952 ändrades nam-

net till Tivedens erkända lokalsjukkassa. Vid sjukkassans styrelsesammanträde i december 1953 

kom det upp ett förslag om att slå ihop Tivedens och Hovas sjukkassor som en del av förberedelse-

arbetet inför den stora sjukkassereformen 1955. Det uppstod en livlig diskussion för och emot en 

sammanslagning där de som var emot inte kunde se några fördelar utan ansåg att det enbart skulle 

bli dyrare. Till slut röstades förslaget igenom med knapp majoritet och sammanslagningen mellan 

de två sjukkassorna trädde i kraft i början av 1954. Vid det sista årsmötet innan sammanslagningen 

med Hova hade Tivedens sjukkassa 1035 vuxna medlemmar och 454 barn som automatiskt anslöts 

när föräldrarna gick med. 

 

 
Arne Sjöstedt gick med i Västgöta-Dals erkända centralsjukkassa i november 1937. 

 

 
När Finnerödjas erkända sjukkassa bildades den 1 december 1938 gick Arne Sjöstedt med där. 

Efter kommunsammaslagningen 1952 ändrades namnet till Tivedens erkända sjukkassa. 



Sjukkassan betalade ut sjukpenning och barntillägg, bidrag vid sjukhus- och läkarvård, läkemedels-

ersättning och intagningskostnader. Från centralsjukkassan betalades moderskapshjälp ut. År 1951 

fick sjukkassan in 12 253 kr i medlemsavgifter, 7 553 kr i statsbidrag och 1 230 kr i kommunalt 

anslag. Som jämförelse kan nämnas att i början på 1940-talet var det kommunala bidraget 200 kr. 

Sjukpenningbeloppet som utbetalades vid sjukdom var mycket blygsamt. År 1955 kunde man som 

högst få 14 kr per dag. När det allmänna barnbidraget infördes 1948 fanns det 235 familjer med 

sammanlagt 426 barn i Finnerödja som var bidragsberättigade.  

 

Det har funnits åtminstone en sjukkassa till i Finnerödja. När den startade respektive upphörde är 

ovisst men 1931 fanns det 84 medlemmar i lokalföreningen av sjukkassan Framtidsförbundet och 

så sent som 1952 fanns den kvar men då med endast 20 medlemmar.  

 

I en liten tidningsnotis från 1943 kunde man läsa att ”Finnerödjas erkända sjukkassa haft årsmöte 

och kunde räka in 307 185 män och 122 kvinnor som medlemmar”. Ett klart uppsving för Finne-

rödjas befolkning men kvinnounderskottet är klart oroande. Man får förmoda att tryckfelsnisse varit 

i farten.  

 

Skärmbildskommitté 
 

Riksdagen tog 1946 ett beslut om att hela befolkningen över 10 år skulle skärmbildsundersökas. 

Avsikten var att undersöka förekomsten av lungtuberkulos. I Finnerödja tillsattes en skärmbilds-

kommitté 1947 för att samordna det hela inom kommunen. Kommunalfullmäktige beslöt året därpå 

att anslå 1000 kr till undersökningen som skedde 1949. Alla som berördes fick en personlig kallelse 

med tid och plats. För att alla skulle ha en möjlighet att komma till skärmbildsundersökningen åkte 

man runt med en buss till de olika rotarna som Finnerödja sedan gammalt var indelat i. De som 

bodde i stationssamhället fick gå till Betelkapellet för sin undersökning. Personalen, som bestod av 

en läkare, en sköterska och en tekniker, passade även på att kolla huden för att upptäcka eventuella 

andra sjukdomar än tuberkulos. På skärmbildskommitténs sista sammanträde i augusti 1949 disku-

terade man resultatet av skärmbildsundersökningen och man fann att hälsotillståndet var ganska 

gott inom kommunen vad lungtuberkulos beträffade. Av de som blivit kallade hade 1258 personer 

infunnit sig medan 70 personer, utan giltigt skäl, uteblivit. En orsak till att så pass många uteblivit 

trodde man berodde på de långa avstånden i kommunen. I juni 1950 fick de som inte undersökts 

året innan en ny chans. Undersökningen skedde bara i Betel den här gången men kommunen ställde 

upp med biltransport för dem som inte själva kunde ta sig dit.  

 

 
Identitetskort för blockledare vid skärmbildsundersökningar.  



Tandvård - tandläkare 
 

Tandvärk har i alla tider varit en plåga för de som drabbats. Förr kunde man inte bara lyfta luren 

och få en akuttid hos någon tandläkare. Man fick förlita sig på att det fanns någon person, inom 

rimligt avstånd, som kunde hjälpa till att dra ut den onda tanden. En person man gärna vände sig till 

i Finnerödja var Lars Wallgren (1823 – 1905). Förutom arbetet som klockare var han även barnalä-

rare, vaccinatör, djurläkare och tandläkare. När han ryckte ut tänder använde han en kraftig krok 

som såg riktigt skräckinjagande ut. Eftersom det inte erbjöds någon bedövning fordrades det nog en 

del mod att gå till Wallgren. Som tidigare nämnts erbjöd även Teodor Malmberg i Rosendalen hjälp 

med att dra ut tänder.  

 

En annan person man kunde vända sig till var gamle Gösta på Myra. Hans specialitet var att bota 

tandvärk i trasiga och ihåliga tänder. Han petade i tanden med en liten träpinne tills pinnen blev 

blodig. Därefter gick han ut på gården till den stora tallen som växte där och borrade ett hål i stam-

men, stack in den blodiga pinnen i hålet och slog in den med en hammare. Samtidigt mumlade han 

en hemlig formel som gjorde att det onda i tanden flyttades över till tallen. Om det hjälpte är ovisst. 

Det finns åtminstone en ”tandvärkstall” till i socknen och den står i närheten av Skagersholms stora 

ladugård efter vägen mot Åtorp. Innan man gick till någon kvacksalvare kunde man alltid prova 

med någon egen huskur först. Ett vanligt sätt att döva det onda med var att hälla brännvin på en li-

ten tuss som man la intill den värkande tanden. I ett av fattigvårdsstyrelsens protokoll från 1923 

kan man läsa att en person från Finnerödja fick åka till tandläkaren i Töreboda på fattigvårdsnämn-

dens bekostnad. 

 

År 1940 fanns det planer på att bygga ett nytt kommunalhus i närheten av Kvarnen och där var det 

tänkt att man också skulle ha en tandläkarmottagning. Men eftersom andra världskriget rasade ute i 

Europa lades planerna på is.  

 

 
I Ljungkvists hus i Stationsbacken lär tandläkare Hägg ha haft mottagning på 1940-talet.  

Okänd fotograf. 



Röda Korset i Finnerödja såg till en början som sin största uppgift att främja skoltandvården. Det 

första året blev det livliga diskussioner om vilka barn som skulle komma ifråga och det beslöts att 

minst en av föräldrarna måste vara medlem i Röda Korset för att barnet skulle få tillgång till fri 

tandvård. Medlemsavgiften var 2 kronor per år så den var överkomlig för de allra flesta. Första året, 

1941, var det eleverna i klass 1 och 6 som behandlades, året därpå klasserna 1, 3 och 6. Från 1945 

fick samtliga elever i Finnerödjas skolor, ca 140 stycken, tillgång till tandvård. Tandläkaren hette 

Nils Hägg och hade sin praktik i Laxå. Enligt uppgifter jag fått av gamla Finnerödjabor ska denne 

Hägg även haft mottagning i Ljungkvists hus, mitt emot stationshuset, under 1940-talet. Det låter ju 

rimligt att det var tandläkaren som kom till Finnerödja i stället för att alla barnen skulle köras till 

Laxå. 

 

Hägg fick 14 kronor per timme när han behandlade barnen men då fick han hålla med både tandlag-

ningsmaterial och bedövningsmedel. Vid ett fullmäktigesammanträde 1949 beslutades att kommu-

nen skulle överta hela kostnaden för skoltandvården. Tidigare hade kommunen bidragit med 1000 

kr per år. En annan förändring var att föräldrarna nu fick betala en viss summa per år för att barnen 

skulle få tandvård. Hade man ett barn betalade man 5 kr, för två barn 8 kr och hade man tre eller 

flera var avgiften 10 kr. Avgifterna togs upp i respektive skola och tillföll skolkassan. 

 

 
I Tivedshuset längst till höger låg tandläkarmottagningen. Okänd fotograf. 

 

Finnerödja SDUK kom 1954 med ett förslag om att en kommitté skulle tillsättas för att undersöka 

möjligheterna att få en tandläkarmottagning till samhället. Fullmäktige godkände förslaget och till 

kommittén valdes Bo Sterner, Annie Spann och Arne Sjöstedt. Som vanligt malde kommunens 

kvarnar långsamt så det dröjde till april 1959 innan något hände. Då kunde fullmäktige godkänna 

ett hyresavtal mellan Stiftelsen Tivedsbostäder och tandläkare Gunnar Engblom från Kristinehamn. 

En etta i ett av de nybyggda Tivedshusen på Stationsgatan byggdes om till tandläkarmottagning. 

Det som var tänkt som kök blev nu ett kombinerat utrymme för sterilisering och mörkrum. Hallen 

användes som väntrum och rummet blev själva mottagningsrummet. Den 4 september 1959 öpp-



nades mottagningen och första patienten var fru Kristina Kallin. Dagen till ära förärades hon en 

bukett blommor. Det blev en hektisk första dag med drygt 20 patienter. Till sin hjälp hade tandlä-

kare Engblom anställt tandsköterskan Gerd Johansson. Tandläkare Engblom skulle, förutom att ta 

emot vuxna patienter, även ha hand om skoltandvården inom Finnerödja kommun.  Mottagningen 

höll öppet fredagar och lördagar. Efter några år tog tandläkare Lars Ive Eriksson över praktiken. 

Tandläkarmottagningen slog igen för gott 1974. Folktandvården i Laxå tog i fortsättningen hand 

om Finnerödjabornas tandvård.  

 

Innan tandläkarmottagningen på Stationsgatan öppnade i Finnerödja fick skolbarnen under några år 

åka till en tandläkare i Degerfors. En av Yngve Anderssons folkvagnsbussar packades full med 

barn i åldern 7 – 13 år där det äldsta barnet, som regel någon från klass 6 eller 7, hade ett visst 

ansvar för de andra barnen. Någon vuxen var aldrig med på resan förutom taxichauffören och han 

var aldrig med inne på mottagningen. Resan till Degerfors var en ren plåga för många av oss barn 

eftersom Åtorpsvägen var mycket krokig och det var mer regel än undantag att några mådde 

mycket illa. Själv klarade jag mig hyfsat eftersom mamma gav mig åksjuketabletter på morgonen. 

Inne på mottagningen möttes vi av en mycket barsk tandläkare som definitivt inte visste hur man 

skulle bemöta barn med tandläkarskräck. Det var säkert en och annan som grundlade sin skräck för 

tandläkare där. Det var en stor lättnad för många barn när de slapp åka till Degerfors. 

 

 
Tandvärkstallen i närheten av Skagersholms stora ladugård. Foto Arne Sjöstedt. 



Hälsovård på väg 
 

På parkeringen vid Carlssons livs står sedan 2015 en mobil hälsomottagning uppställd en gång i 

månaden, alltid på en måndag. Carlssons håller med elström och ser till att turlistan kommer upp på 

anslagstavlorna. Som en extra service står aktuellt datum längst ner på kassakvittot. Fördelen med 

den mobila vårdcentarlen, jämfört med den stationära distriktssköterskemottagningen, är att den 

mobila enheten kan koppla upp sig mot Region Örebro. Personalen får på så sätt tillgång till jour-

naler och de kan skriva remisser. Den mobila hälsomottagningen åker runt till ett tjugotal mindre 

orter inom Örebro län. 

 

 
Affisch uppsatt i Carlssons ICA-affär.  

 

 

På Region Örebros hemsida kan man läsa följande: 

 

Primärvårdens mobila hälsomottagning är en specialutrustad husbil som bemannas av distrikts-

sköterskor. Huvuduppgiften är att förebygga sjukdomar genom rådgivning. 

 

I den mobila hälsomottagningen kan du få hjälp med: 

 Hälsosamtal om du till exempel vill ha hjälp att sluta med tobak, gå ner i vikt eller ändra 
andra levnadsvanor. 

 Rådgivning. 

 Enklare sjukvårdsinsatser som till exempel blodtrycksmätning och vaccination mot 

säsongsinfluensa. 

 

Mottagningen har ett nära samarbete med patienternas ordinarie vårdcentraler 



Hjärtstartare 
 

Finnerödja samhälle är välförsett med hjärtstartare. Finnerödja församling har en placerad intill 

kyrkan och den är tillgänglig dygnet runt. Brandkåren har en som de tar med när åker på ett IVPA-

larm (i väntan på ambulans) och den mobila vårdcentralen har med sig en hjärtstartare i sin husbil.  

 

 
 

I januari 2014 fick Carlssons livs en hjärtstartare av Röda Korset. Den överlämnades till Christina 

och Jesper Carlsson av ordföranden i Finnerödjakretsen Gun-Britt Segerstedt-Karlsson. De tre 

Röda Kors kretsarna i Laxå kommun hade tre år tidigare startat en insamling vilken nu resulterat i 

att föreningen kunde skänka fem hjärtstartare, som skulle placeras ut på olika ställen i kommunen. 

All personal hos Carlssons har fått utbildning i hur man använder en hjärtstartare.  

 

 
Jesper Carlsson, Ann-Marie Nordin, Gun-Britt Segerstedt-Karlsson, Christina Carlsson och Gerd 

Rosenqvist. Foto Katarina Hanslep, Nerikes Allehanda. 


