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/atzr,t:rqet
I kommende numre af
"Glemmer du' vil vi fortelle
historien bag forskellige typer
forenhger. Vi lagger ud med
at fortelle om nogle lokale sy-
gekasser og en sygeplejefor-
ening.

Sq4ziataeL
SVaclaaaov.et Lato*
I 1800-tallet var det offendige
fattigvesen for de fleste men-
nesker, den absolut sidste ud-
vej. Det var meget ydmygende
at komme under fattigvesenet,
blardt andet fordi mar blev
ftataget en lang rekke borger-

De fffste forenings sygekas ser
kom i slutrLingen af 1820'eme
og 1830'erne. Grunden til, at
disse blev etablere! var blandt
andet, at den offentlige forsorg
i denne periode var blevet for-
nnget.

Sygekasseme dakkede udgif-
ter ved sygdom og begravelser

men ikke almindelig alder'-
domsforsorgelse. Enkelte kas-
ser fungerede ogsi som pensi-
onskasser. Det var dog forbins-
vis de, der havde arbejde og
k-unne betale konthgent, der
blev medlemmer af en syge-
kasse. Sygekasseme blev da
ogsi forst og fremmest etable-
ret pe Yirksomleder eller i be-
stemte hendverksfag. De, der i
virkeligheden havde stsrst brug
for denne hjelp, havde sdledes
ikke mulighed for at forsikre
sig mod sygdom og ulykke.

I 1892 blev der imidletid ib-
net op for dette med sygekasse-
Ioven. Nu kunrLe de enJcelte sy-
gekasser soge om statsan€rken-
delse og hermed opni bide
kommunal og statslig st6tte,
n6r visse betingelser var op-
tldt. Kassen skulle have en
bestemt storrelse i regelen
mindst 200 medlemmer. Oko-
nornien i sygekasseme skulle
veere forsvallig, og medlem-
meme sikret et minimum af
ydelser'.
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I 1921 kom en ny sygekasse-
lov, der bestemte, at all€ syge-
kassemedlemmer havde pligt til
at sitre sig imod invaliditet, sa
de ikke var henvist til fattig-
hjelp.

Sygekassemes virke havde stor
betydnhg for gennemforelsen
af socialreforrnen i 1933. Med
den blev det sHet fast, at bor-
geme i en lang rekke tilfelde
havde ret til stotte fra det of-
fendige.

Socia l re formen indeholdt
blandt andet en lov om folke-
forsikring, der brgd med den
tidligere frivillighed. Nu skulle
alle borgere mellem 21 og 60
ir vere medlem af en statsaler-
kendt sygekasse eller en syge-
forsikrhgsforeniag. Man Lurne
dog selv velge om man ville
were nydende eller blot bidrag-
sydende medlem. Nydende
medlem kunne man dog kwr
vEre, hYis indtegt og formue 16
under den sikaldte sygekasse-
grense (en faglarl a.r'bejders
lsn).

I 1960 blev loven om folkefor-
sikdng ophevet og erstattet af
to nye love om henholdsvis fol-
ke- og invalidepension og lov
om offentlig sygeforsikring.
Sidstnavnte lov bevirkede bl.a.
at personer, der ikke havde va-
ret medfem af en sygekasse, nu
ogsi kume opni folke- eller in-
validepension, og nu kume alle
blive medlem uden de tidligere
alders- og helbredsmressige be-
grensninger. Man blev inddelt
i A. og B-medlemmer. A-
medlemmer der li under syge-
kassegrenseo modtog gratis
lagehjalp. B-medlemrner skul-
le selv betale en vis andel af
udgiften

Loven om folkeforsikring
galdt til 1974, da den sikaldte
lov om offentlig bistand blev
gennemfort. Med denne lov
blev alle sygekasser opheyet
og fiuf<tioneme overfsrt til det
offentlige.

.4olah aagzlataoz
Pi i hvert fald to af fabrikkeme
i Kashrp var der sygekasser.
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Legen Frits
Rasmussen fra Sund'

qEebesog i Kastrup,
nuligvis glan)eftet.
Ca. I9AA

Den Eldste var Kastrup GIas-
varks sygekasse. Den var ind-
til 1864 felles med Holme-
girds Forenede Syge- og pen-
sionskasse, men blev selvstcn-
dig fra 1864. Fra da af var den
L:un sygekasse. Ejeren af glas-
vErket betalte til kassen som
dekkede en lege, hospitalsop-
hold og administrationsudgif-
teme. Kontirgenteme fra de
ansatte dEkkede udgifter til
medicin og sygedagrenge, der
ca. vat et /z daglan udgifter til
ksrsel for jordemor og lege.
og endelig til begravelsesudgif-
ter hvis det skulle gi si galt-

Af sygekassens regnskabspro-
tokol &emg6r det, at der ud-
over de ovennelrrte ting var
udgifter til blodkoppel harre-
gryn, brokbind, bandager,
tardudteknhg, ojenlege, var-
me bade, korsetmaskine, lave-
ment, amerikansk olie, respira-
tor, samt ops€etning og nedtag-
ning af badebro. Til hvilke
sygdomme man har benlttet
nogle af disse ting, er ikke
umiddelbart klart. Men hawe-
$}n har meske v6rct benyttet
til varme omslag. Badebroen
hal sikkert verct opstillet ved
havnen og vEret en mulighed
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for glasmageme at blive va-
sket fra top til ti og fi sveden
ud af koppen. Nogle af syg-
dommene sMdtes sikkert og-
si arbejdsmessige forhold,
Herman Ebert der var hytte-
dreng pi glasvarket 1870'eme
mistede et oje under arbejdet.
Hermed bristede hans drsm
om at blive glasmager.

Det var ikke blot medlemmer-
ne, glasverkets sygekasse
dakkede men ogsi deres fa-
milier. Lagen holdt konsulta-
tion to gange om ugen i glas-
magemes forsamlingssal. Her
blev bomene ogsi vaccineret.

Regnskabsbogen ophorer i
1912, om kassen dermed blev
afrriklet vides ikke.

Pa Kastrup Svovlsyre- og
Godningsfabrikker havde ar-
bejdeme ogsd en syge- og un-
derstottelseskasse, som vi ikke
kender andet til end et sakaldt
foreningstegn. Men det har
sikked haft samme fi.nktion
som glasverkets sygekasse.
Kassens medlernner blev i

1927 overlllttet til Taanby
Sogns Sygekasse (se neden-
foL).
Amagelbanen havde ligeledes
en sygekasse for deres ansatte.

Jan Clau.sens og Eustrus Sy-
ge og Begravelseskasse i
Maglebylille blev stiftet i
1912. Dens form6l var at
"udrede Sygehjelp til Med-
lemmer med Bsm under 16
Aar" samt yde begravelses-
hjalp. Betiagelsen for at blive
medlem var at man var "
dansk fodf' og boede i byen i
1912. Samtidig var medlems-
skabet betinget af bopel i
landsbyen Maglebylille, for
"De boende Nord i en tinie
[ukket fra Rernisen i ostlig
Retning til Stranden udelades"
det vil sige, de der boede i
Kastrup og langere nordp6',
kurme ikke v&re medlem.
Samtidig kunne tilllyttere kun
optages pe generalforsamlin-
gen med % majoritet.

Sygehjalpen udgjorde 50%
for lage og medicin, ved kon-
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sultation af specialister 25olo. I
192'7 blev der betalt 2 k. i sy-
gedagpenge dog Lr.rn for senge-
liggende, og fsrst nar pati€nten
havde veret sengeliggende i
mindst 6 dage. Ved hospitals-
ophold blev der ydet 3 k. pr
dag i I 3 uger pr. halver. Mal
undrer sig i dag, nir man i sy-
gekassens vedtegt fta 1960 sta-
dig kan fi tilskud til hospitals-
ophold, ligesom sygekassen
stadig stiller kaution ved hospi-
talsophold. Det har ikke vrret
muligt at fi oplyst, hvornar det
s6 blev gratis at blive indlag pi
et offcntligt hospital.

I 1963 foreslis at sygekassen
ophaves. Men den forstetter
uden egeutlige fualtioner, man
blot vil bruge af kapitalen til
sidste ore. Medlemmeme skal
ikke langere betale kontingent.
Da Maglebylilles dages er talte
og byen skal udslettes i 1969,
beslutter man sig for at bruge
sygekassens formue til advo-
katbistand. Ejendommene i by-
en blev ca. 25 ir tidligere eks-
propderct og erstatningeme
blev da udbetalt. Men huslejen

for de der valgte at blive boen-
de til leje, havde spist erstatnin-
gen. Derfor onskede man at ko-
re en r€tssag mod staten for at
fi yderligere godtgorelse for ta-
bet af ejendommene. Som byen
forsvaldt ogsi sygekassen -
dog forpt endeligt i 1973.
De resterende midler tilfaldt
Kreftens Bekempelse.

I 1857 blev Kastrup Syge. og
Ligkasse stiftet. initiatirtagere
var bodkermester Jaoob Thom-
berg, bidforer Chdstensen og
Eduard Nielsen. Thornberg
blev kassens forste formald.

Sygekassen ansatte i 18?5 en
lege Wolters til 2 gange ugent-
lig at give m6de "et forudbe-
stemt sted i Kastrup" og her
kunne medlemmeme mode op,
hvis de forud havde anmeldt
deres eventuelle sygdom. Le-
gen var dog ogse forpligtiget til
at g6L pi sygebesog i hjemnene.

Fomanden for sygekassen frk
et honorar, i 1887 blev det sat
ned- men til gengald blev han
s6 ogsA fii for at give punch til
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de ftemmodte pi generalfor-
samlingen, hvor medlemmeme
i swigt havde msdepligt!

Da forenhgen i 1894 opniede
statsanerkendelse blev bega-

Besgrchenfor Tamby Sagns Syaekasse 194A. Fra venstre: CarlJensen ('Carl Under-
soget"), galsnager Kaj Jensen, glasmaser Johs. Johansen, forretninesforcr VotJenal
Hansen, fannanden yejassislent Peter G. Weichel, telefot|nnnt,r O. Andersen, brand-
nand Carl Haack og skolebetj ent August Jeppesen.

velseskassen udskilt som en meldte foreniagen sig ind i "
selvstendig afdeling af forenin- De sjellandske Sygekassef'.
gen. Det varede dog kun til Men kassen meldte sig ud igen
1905, hvor denne begravelses- i 1923 oE blev i stedet medlem
kasse blev helt adskilt fra syge- af " De Samvirkende Sygekas-
kassen. Begravelseskassen op- ser i Ksbenhavn."
heves i owigt i 1941.

Medtemsantaret btev udvidet t l"$ii':lf*:Tl,t'"*fi
1899, da ogsi beboere i Timby na'rm til "sygekassen io-r Taarn-
landsby kunne optages samtidig by kommune". Da var der
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3.370 medlemmer.
Medlemmerne blev nu blandt
andet sikret hjemmesygepleje
gennem den lokale sygepleje-
forening, og begravelsesfor-
silrin blev gjort obligatorisk.

Aet efter indfoles tandpleje
og sygekassen bygger i 1934
hus pi Amager Landevej, der i
1937 udvides med massage.
Dette hus bygges om i 1949
og 1955.

Sygekassens ekspeditionslakale pa Anaser Lande,ej 8s, t 969. Fra venstre: Leo Gun-
narsen og Ole Sorensen. Srgekassens brgnhg bte,, fia 1974-19E3 benyttet so t ho-yedbibliatek og h ser i dagkannunens pedag.igiske Center

Vejen til hospitalet gores kor-
tere I 1936, fra da af L:u::ne sy-
gekassernes medlenrmer ogsi
indlegges pi Sct. Elisabeth
Hospital. Tidligere gjaldt det
kun Gentofte Amtssygehus og
Rigshospitalet.

I1969 b lev der  p6 Amagel

Landevej 89 bygget en hel ny
sygekassebygning. Men tiden
var lobet fta sygekasseme.
Med den nye lov om offentlig
bistand i 1974, fik sygekassen
L-ua en levetid pi 5 fu her. Her-
efter overgik den videre admi-
nishation af sygesikirg ril stat
og kommune.
Kastrup Kvindelige Sygepleje-
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forening blev stiftet i 1886 med
det formel at' yde Hj.elp til
tr@ngende og fattige Familiet
i alvorlige Sygdomstilfalde
sqnxt i Barselsqfairer fo6aa-
vidt Midlerne strekker til

Midleme til sygeplejen fik man
fra medlemmeme, der selv
kunne bestemme hvor meget de
ville betale. Dette blev dog
en&et i 1903, si minimmkon-
tingentet blev fastlagt til 30 sre

pr. mAned. Det var kun kvin-
der, der kunne blive medlem.
Besttrelsen yar tydeligvis de
fsrende fruer og frokener i Ka-
strup, leks. fru Flensburg hvis
mand vat vreveriejer Carl
Flensburg, Ama I{oyer datter
af bjergningsagent C. Hsyer og
froken Charlotte Norregaard,
det senere blev kommunens
forste bibliotekar. Man arsatte
en sygeplejerske, der foruden
en ma,nedlig lon pi 30 k. frk

Hjennehjetp

hr. Basballe,
HybenAIe 23.

Ca 1957

fri bolig i glasmagenekleme.
Det mi have veret en tiltu€engt
hjalp og et alternativ for de
fattige og syge fremfor det

nedvardigende i at modtage
fattighj alp, der havde nogle
ubehagelige folger, blandt an-
det fiatagelse af val$et og fii-
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hed til at indge egteskab.
Hvem der blev behandlet og
for hvad ftemgar desverre ik-
ke af de bevarede forhand-
lingsprotokoller. For at {i for-
eningens sociale arbejde til at
lobe rundt, fi& man tilskud fra
forskellige foreninger og der
blev opfort dilettantkomedier,
hvor overskuddet herfra gik til
foreningen.

Samtidig med socialreformen i
1933 indgil foreniagen et
samarbejde med Sygekassen
for Taarnby kommune. Syge-
kassens medlemmer havde
medlemsret i sygeplej eforenin-
gen og silret ret ti.l sygepleje.
Foreni:rgen tog sig endvidere
af den sygepleje, komrnrmen
havde pligt til at yde ifolge den

nye socialreform. Sivel syge-
kassen som det sociale udvalg
havde fremover plads i besty-
relsen. Midleme kom dels fra
medlemmerne, sygekassen,
kommune og amt,

I 1957 kom en ny lov om
blandt andet hj emmesygepleje,
der yderligere forpligtigede
kommunen. En ny overens-
komst mellem sygeplejefor-
eningen og kommunen blev
indgiet. Men der gik blot et
par ar, si blev sygeplejefor-
eningens arbejde overtaget af
sygekassen. Foreningen blev
oplost i 1961.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet aflo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup .

Ttf.32 46 0s 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pA

Kastrup girdssamlin gen :

"Midt pA Amager" og
"Kastrup Glas"

Abent Tirsdag og sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
19.00-21.00

Plyssen,
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


