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men ikke almindelig alder'domsforsorgelse.
EnkeltekasI kommende numre af ser fungeredeogsi som pensi"Glemmer du' vil vi fortelle onskasser.
Det var dogforbinshistorienbag forskelligetyper vis de, der havde arbejdeog
forenhger.Vi lagger ud med k-unne betale konthgent, der
at fortelle om noglelokalesy- blev medlemmeraf en sygegekasserog en sygeplejefor- kasse. Sygekassemeblev da
ening.
ogsi forst og fremmestetableret pe Yirksomledereller i bestemtehendverksfag.De, der i
Sq4ziataeL
virkeligheden
havdestsrstbrug
for dennehjelp, havdesdledes
SVaclaaaov.etLato*
I 1800-talletvar det offendige ikke mulighed for at forsikre
fattigvesenfor de flestemen- sig mod sygdomog ulykke.
nesker,den absolutsidsteudvej. Det var megetydmygende I 1892blev der imidletid ibat komme under fattigvesenet, net op for dettemedsygekassesyblardt andet fordi mar blev Ioven. Nu kunrLede enJcelte
gekasser
soge
om
statsan€rkenftatageten lang rekke borgerdelse og hermed opni bide
kommunal og statslig st6tte,
De fffste foreningssygekasser n6r visse betingelservar opkom i slutrLingen
af 1820'eme tldt. Kassen skulle have en
og 1830'erne.Grundentil, at bestemt storrelse i regelen
disseblev etablere!var blandt mindst 200 medlemmer.Okonornieni sygekasseme
skulle
',1 andet,at den offentlige forsorg veereforsvallig, og
medlemi denneperiodevar blevetformeme sikret et minimum af
nnget.
ydelser'.
I
Sygekasseme
dakkede udgifter ved sygdomog begravelser
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I 1921kom en ny sygekasselov, der bestemte,at all€ syge- I 1960blev loven om folkeforkassemedlemmer
havdepligt til
sikdng ophevet og erstattetaf
at sitre sig imod invaliditet,sa to nye loveom henholdsvis
folikke
de
var henvist til fattig- ke- og invalidepension
og lov
hjelp.
om offentlig sygeforsikring.
Sidstnavntelov bevirkedebl.a.
Sygekassemes
virke havdestor at personer,der ikke havdevabetydnhg for gennemforelsen ret medfemaf en sygekasse,
nu
af socialreforrnen
i 1933.Med ogsi kume opni folke-ellerinden blev det sHet fast, at bor- validepension,og nu kume alle
geme i en lang rekke tilfelde blive medlemudende tidligere
havde ret til stotte fra det of- alders-og helbredsmressige
begrensninger.Man blev inddelt
fendige.
i A. og B-medlemmer.AS o c i a l r e f o r m e n i n d e h o l d t medlemmerder li undersygeblandtandeten lov om folke- kassegrenseomodtog gratis
forsikring, der brgd med den lagehjalp. B-medlemrner
skultidligerefrivillighed.Nu skulle le selv betaleen vis andel af
alle borgeremellem 21 og 60 udgiften
ir vere medlemaf en statsalerkendt sygekasse
eller en syge- Loven om folkeforsikring
forsikrhgsforeniag. Man Lurne galdt til 1974,da den sikaldte
dog selv velge om man ville lov om offentlig bistandblev
werenydendeeller blot bidrag- gennemfort. Med denne lov
sydende medlem. Nydende blev alle sygekasseropheyet
medlem kunne man dog kwr og fiuf<tionemeoverfsrt til det
vEre,hYisindtegt og formue16 offentlige.
under den sikaldte sygekassegrense (en faglarl a.r'bejders
.4olah aagzlataoz
lsn).
Pi i hvert fald to af fabrikkeme
i Kashrp var der sygekasser.
qtuud
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Legen Frits
Rasmussen
fra Sund'
qEebesogi Kastrup,
nuligvis glan)eftet.
Ca. I9AA

DenEldstevar Kastrup GIas- Af sygekassens
regnskabsprovarks sygekasse.
Denvar ind- tokol &emg6r det, at der udtil 1864 felles med Holme- over de ovennelrrte ting var
girds ForenedeSyge-og pen- udgiftertil blodkoppel harresionskasse,
menblev selvstcn- gryn, brokbind, bandager,
dig fra 1864.Fra da af var den tardudteknhg, ojenlege,varL:unsygekasse.Ejerenaf glas- me bade,korsetmaskine,
lavevErket betaltetil kassensom ment,amerikansk
respiraolie,
dekkedeen lege, hospitalsop- tor, samt ops€etningog nedtaghold og administrationsudgif- ning af badebro. Til hvilke
teme. Kontirgenteme fra de sygdommeman har benlttet
ansatte dEkkede udgifter til
nogle af disse ting, er ikke
medicinog sygedagrenge,
der umiddelbartklart. Men haweca. vat et /z daglan udgifter til
$}n har meskev6rct benyttet
ksrsel for jordemor og lege. til varme omslag. Badebroen
og endeligtil begravelsesudgif- hal sikkertverct opstilletved
ter hvis det skulle gi si galt- havnenog vEret en mulighed
9lzMaaa..
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for glasmagemeat blive vasketfra top til ti og fi sveden
ud af koppen. Nogle af sygdommenesMdtes sikkertogsi arbejdsmessigeforhold,
Herman Ebert der var hyttedrengpi glasvarket1870'eme
mistedeet oje underarbejdet.
Hermed bristede hans drsm
om at blive glasmager.
Det var ikke blot medlemmerne, glasverkets sygekasse
dakkede men ogsi deresfamilier. Lagen holdt konsultation to gangeom ugeni glasmagemesforsamlingssal.
Her
blev bomeneogsi vaccineret.
Regnskabsbogenophorer i
1912,om kassendermedblev
afrrikletvidesikke.

1927 overlllttet til Taanby
Sogns Sygekasse(se nedenfoL).

Amagelbanenhavdeligeledes
for deresansatte.
en sygekasse

Jan Clau.sens
og Eustrus Syge og Begravelseskassei
Maglebylille blev stiftet i
1912. Dens form6l var at
"udrede Sygehjelp til Medlemmer med Bsm under 16
Aar" samt yde begravelseshjalp. Betiagelsenfor at blive
medlem var at man var "
danskfodf' og boedei byeni
1912.Samtidigvar medlemsskabet betinget af bopel i
landsbyen Maglebylille, for
"De boendeNord i en tinie
[ukket fra Rernisen i ostlig
Retningtil Strandenudelades"
det vil sige, de der boedei
Kastrup og langere nordp6',
kurme ikke v&re medlem.
Samtidig kunne tilllyttere kun
optagespe generalforsamlingenmed% majoritet.

Pa Kastrup Svovlsyre- og
Godningsfabrikkerhavdearbejdemeogsden syge-og understottelseskasse,
somvi ikke
kenderandettil end et sakaldt
foreningstegn. Men det har
sikked haft samme fi.nktion
som glasverkets sygekasse. Sygehjalpen udgjorde 50%
Kassens medlernner blev i
for lage og medicin,ved konE*ry4 /4 ,'.. 2 @u44420ol

sultationaf specialister
25olo.I
192'7blev der betalt 2 k. i sygedagpenge
dog Lr.rnfor sengeliggende,og fsrst nar pati€nten
havde veret sengeliggendei
mindst 6 dage.Ved hospitalsopholdblev der ydet 3 k. pr
dag i I 3 uger pr. halver. Mal
undrersig i dag, nir mani sygekassens
vedtegtfta 1960stadig kan fi tilskud til hospitalsophold, ligesom sygekassen
stadigstillerkautionvedhospitalsophold.Det har ikke vrret
muligt at fi oplyst, hvornar det
s6blev gratisat blive indlag pi
et offcntligthospital.

for de der valgteat blive boendetil leje,havdespisterstatningen.Derforonskedemanat kore en r€tssagmod statenfor at
fi yderligeregodtgorelsefor tabet af ejendommene.
Sombyen
forsvaldt ogsi sygekassendogforptendeligti 1973.
De resterendemidler tilfaldt
KreftensBekempelse.
I 1857blev Kastrup Syge. og
Ligkasse stiftet. initiatirtagere
var bodkermester
JaoobThomberg, bidforer Chdstensenog
Eduard Nielsen. Thornberg
blev kassens
forsteformald.

I 1963 foreslis at sygekassen Sygekassen
ansattei 18?5 en
ophaves. Men den forstetter lege Wolterstil 2 gangeugentuden egeutligefualtioner, man lig at give m6de "et forudbeblot vil bruge af kapitalen til
stemt sted i Kastrup" og her
sidsteore. Medlemmemeskal kunne medlemmememode op,
ikke langerebetalekontingent. hvis de forud havde anmeldt
Da Maglebylillesdageser talte dereseventuellesygdom.Leog byen skal udslettesi 1969, genvar dog ogseforpligtigettil
pi sygebesog
beslutterman sig for at bruge at g6L
i hjemnene.
sygekassens
formue til advokatbistand.Ejendommene
i by- Fomandenfor sygekassen
frk
en blev ca. 25 ir tidligereeks- et honorar, i 1887blev det sat
propderct og erstatningeme ned- men til gengaldblev han
blev da udbetalt.Men huslejen s6 ogsAfii for at give punchtil
EkM
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de ftemmodtepi generalforsamlingen,hvor medlemmeme Da forenhgeni 1894opniede
blev begastatsanerkendelse
i swigt havdemsdepligt!

Besgrchenfor Tamby SagnsSyaekasse194A.Fra venstre:CarlJensen ('Carl Undersoget"), galsnager Kaj Jensen,glasmaserJohs.Johansen,forretninesforcr VotJenal
Hansen,fannanden yejassislentPeter G. Weichel,telefot|nnnt,r O. Andersen,brandnand Carl Haack og skolebetjentAugustJeppesen.

velseskassen
udskilt som en
selvstendigafdeling af foreningen. Det varede dog kun til
1905,hvor dennebegravelseskasseblev helt adskiltfra sygekassen.Begravelseskassen
ophevesi owigt i 1941.

meldteforeniagen sig ind i "
De sjellandske Sygekassef'.
Men kassenmeldtesig ud igen
i 1923oE blev i stedetmedlem
af " De Samvirkende
Sygekasseri Ksbenhavn."

Medtemsantaret
btevudvidet
t l"$ii':lf*:Tl,t'"*fi
1899,daogsibeboere
i Timby na'rm
til "sygekassen
io-rTaarnlandsby
kunneoptages
samtidig by kommune".Da var der
Er.'@ /& e. 2 klr.'24 zaal

3.370medlemmer.
Aet efter indfoles tandpleje
Medlemmerneblev nu blandt og sygekassen
bygger i 1934
andet sikret hjemmesygepleje huspi AmagerLandevej,der i
gennemden lokale sygepleje- 1937 udvides med massage.
forening, og begravelsesfor- Dettehus byggesom i 1949
silrin blev gjort obligatorisk. og 1955.

Sygekassens
ekspeditionslakale
pa Anaser Lande,ej 8s, t 969.Fra venstre:Leo Gunnarsenog Ole Sorensen.Srgekassens
brgnhg bte,,fia 1974-19E3benyttetso t hoyedbibliatekog h ser i dagkannunens pedag.igiskeCenter

Landevej89 byggeten hel ny
sygekassebygning.
Men tiden
var lobet fta sygekasseme.
Med dennye lov om offentlig
bistandi 1974,fik sygekassen
L-uaen levetidpi 5 fu her.Herefterovergikden videreadminishationaf sygesikirg ril stat
og kommune.
I 1 9 6 9 b l e v d e r p 6 A m a g e l KastrupKvindeligeSygepleje-

Vejentil hospitaletgoreskortereI 1936,fra da af L:u::ne
sygekassernes
medlenrmerogsi
indlegges pi Sct. Elisabeth
Hospital.Tidligere gjaldt det
kun GentofteAmtssygehus
og
Rigshospitalet.

E/a@
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foreningblev stifteti 1886med
det formel at' yde Hj.elp til
tr@ngendeog fattige Familiet
i alvorlige Sygdomstilfalde
sqnxt i Barselsqfairer fo6aavidt Midlerne strekker til
Midlemetil sygeplejen
fik man
fra medlemmeme,der selv
kunnebestemme
hvor megetde
ville betale. Dette blev dog
en&et i 1903,si minimmkontingentetblev fastlagttil 30 sre

pr. mAned. Det var kun kvinder, der kunne blive medlem.
Besttrelsenyar tydeligvis de
fsrende fruer og frokener i Kastrup,leks. fru Flensburghvis
mand vat vreveriejer Carl
Flensburg,Ama I{oyer datter
af bjergningsagent
C. Hsyerog
froken Charlotte Norregaard,
det senere blev kommunens
forste bibliotekar. Man arsatte
en sygeplejerske,
der foruden
en ma,nedliglon pi 30 k. frk

Hjennehjetp

hr. Basballe,
HybenAIe23.
Ca 1957

fri bolig i glasmagenekleme.
Det mi haveveret en tiltu€engt
hjalp og et alternativfor de
fattige og syge fremfor det

EL4@

nedvardigendei at modtage
fattighjalp, der havdenogle
ubehagelige
folger, blandtandet fiatagelseaf val$et og fii-
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hedtil at indgeegteskab.
Hvem der blev behandletog
for hvad ftemgardesverreikke af de bevarede forhandlingsprotokoller. For at {i foreningenssociale arbejdetil at
lobe rundt, fi& man tilskud fra
forskellige foreninger og der
blev opfort dilettantkomedier,
hvor overskuddetherfra gik til
foreningen.

nye socialreform. Sivel sygekassensom det socialeudvalg
havdefremoverpladsi bestyrelsen.Midleme kom dels fra
medlemmerne, sygekassen,
kommuneog amt,

I 1957 kom en ny lov om
blandt andethj emmesygepleje,
der yderligere forpligtigede
kommunen. En ny overenskomst mellem sygeplejeforSamtidigmed socialreformeni
eningen og kommunen blev
1933 indgil foreniagen et indgiet. Men der gik blot et
samarbejdemed Sygekassen par ar, si blev sygeplejeforfor Taarnby kommune. Syge- eningens arbejde overtaget af
kassens medlemmer havde sygekassen.Foreningen blev
medlemsreti sygeplejeforenin- oplosti 1961.
gen og silret ret ti.l sygepleje.
Foreni:rgentog sig endvidere
af den sygepleje, komrnrmen
havdepligt til at yde ifolge den

Et wa
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Hvisduharbilleder,oplysninger
ellerandetaflokalhistorisk
interesse,
si henvend
digtil:
Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup .

Ttf.32 460s 45
Abningstider:
Mandag16.00- 20.00
Tirsdag12.00- 16.00
Fredag 12.00- 15.00

Lokalhistorisk
pA
Samlinghardesuden
udstillinger
Kastrupgirdssamlingen:

"Midt pAAmager" og
"Kastrup Glas"
AbentTirsdagog sondag
14.00-17.00
Onsdagtillige
19.00-21.00

Plyssen,
AmagerStrandvej
350:

Permanente
og
skiftendeudstillinger
AbentLordagog sondag
13.00-16.00

