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Forord 
Formålet med denne bog er at belyse sygekassernes aktiviteter på egnen omkring Slagslunde-Gan-
løse og Stenløse-Veksø i perioden 1857 - 1973. 

Kildematerialet er dokumenter, protokoller, regnskabsbøger og medlemslister m.m. skabt i sygekas-
serne og efterfølgende afleveret til det lokale arkiv. Noget af materialet er i forbindelse med nedlæg-
gelsen af sygekasserne i 1973 afleveret videre til Rigsarkivet. 

Det materiale der i dag udgør summen og er kilde til denne bog er indsamlet eller afleveret over 
mange år og findes i arkivets mange kasser. Det har været en større opgave at etablere en struktur på
materialet så en sammenhæng er blevet skabt. 

Beslutningsprotokoller er skrevet på den tid beslutningerne blev truffet og da baggrunden og moti-
verne til disse i øvrigt ikke er nedskrevne er de således ikke tilgængelige i dag. Det efterlader redak-
tøren med den opgave at formulere nogle få antagelser hvor det findes relevant. Disse antagelser er 
altid mærket med (red.:). 

Kildematerialet er i den længste og første del af perioden hvor sygekasserne fungerede (1857 – 
1973) håndskrevne og pennen er ført af egnens gode borgere med den `skråskrift` der var gængs i 
tiden. Enkelte steder i bogen er denne originale håndskrift vist men suppleret med en `oversat` ver-
sion. 

Formuleringerne og stavemåden i de originale kilder er bevaret ukritisk. Det er gjort for at bevare 
autenticiteten i kilden. Det er således op til læseren at forestille sig hvem protokolføreren var. 

Denne bog er ikke et historisk dokument i klassisk forstand. Det er ikke denne bogs opgave at 
analysere og konkludere i større omfang og der er ikke øvet traditionel kildekritik på arkivalierne. 

I del I er de mange lokale syge- og begravelseskasser beskrevet i det omfang kildematerialet har 
muliggjort det, enkelte steder helt ned på dagligt administrativt niveau. I starten af hver kasse er 
skrevet et resumé der gør det nemmere for læseren at danne sig et overblik. 

I del II er den generelle historie før og under sygekasseperioden ( –> 1973) ganske kort beskrevet. 
Den del af historien der drejer sig om sikring mod følgerne af sygdom. Her er også beskrevet den 
organisationsform sygekasserne gjorde brug af i det landsdækkende fællesskab. 

I del III er tilsvarende kort givet lidt baggrund for lægekunstens formåen, samarbejde med læger og 
tandlæger samt lidt økonomi. 

Da det kan opleves forstyrrende med mange kildehenvisninger i teksten er alle referencer samlet i et
bilag. 

Det er redaktørens anbefaling at denne bog læses i mindre sekvenser og derved giver læseren mu-
lighed for udvælge enkelte afsnit til egen tolkning af tid og omstændigheder. 

Hugo Odgaard 
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Resumé (red.:)
De første ordninger til solidarisk dækning af tab i forbindelse med sygdom i vor del af verden etab-
leredes i Flensborg blandt håndværkere i 1200-tallet. Den katolske kirke og tilhørende klostre ydede
hjælp af medlidenhed til øvrige borgere i deres nærhed. Samfundets top betalte selv som en natur-
lighed. Reformationen i 1536 satte delvis en stopper for kirkens hjælp fordi staten inddrog kirkens 
ejendom og gjorde det til krongods.

Fattige udenfor håndværk var overladt til velgørenhed som dog nok eksisterede i nogen omfang i 
landsbyerne. Nogle herremænd behandlede deres bønder og tjenestefolk godt og andre gjorde ikke.

De første love om behandlingen af de fattige var ikke til meget hjælp fordi loven pålagde kommu-
nerne at bekoste fattighjælpen og her var viljen meget tinge. Det at være klient i det offentlige fat-
tigvæsen med tab af rettigheder og nedklassering i samfundet var en grum affære. (Se afsnittet 
`Tiden før 1850` i del II  i bogen)

I tiden umiddelbar før 1850 opstod en række nyskabelser i samfundet. Befolkningens vilje til at tage
hånd om egen situation var vokset. Man ville ikke længere lade andre bestemme ens levevilkår. Der 
opstod en voksende erkendelse af egen klasse. Evnen til at læse, skrive og regne var forudsætninger 
for at kunne organisere de nye initiativer. De første andelsselskaber indenfor landbruget blev stiftet. 
De første sparekasser opstår og tilsvarende opstår de første sygekasser. Opfattelsen af at solidariske 
forsikringsmæssige foreninger til at imødegå bortfald af indtægt ved sygdom var et godt eksempel 
på fællesskab.

Den første sygekasse i vort lokalområde var `Gandløse Syge og Begravelsesforening` i 1857. 

I 1865 kom `Vexøe Sogns Sygeforening` til.

I 1867 blev `Stenløse-Stenlille Sygeforening` stiftet.

`Søsum Byes Sygehjælpeforening` kom til i 1871.  

Senere stiftes en række andre sygekasser.

(Se afsnittet `Oversigt over de mange lokale kasser` i del II i bogen)

Tab af indtægt var den helt dominerende problemstilling i forbindelse med sygdom. Selve sygdom-
men og de ulemper den medførte kom i anden række. Derfor hed kasserne i begyndelsen noget med 
sygehjælp. Den hjælp kasserne ydede var sygedagpenge. Kvinder blev langsomt senere omfattet. At
blive klient i det offentlige fattigvæsen stod for mange som en værre skæbne end at være syg. Der-
for holdt man sig på lang afstand så længe som muligt. 

Der var ikke tradition for at søge læge og der var heller ikke ret mange læger på landet. Det var 
kloge koner og mænd der blev konsulteret. Kassernes økonomi var anstrengt. Der skulle findes en 
balance mellem dagpengenes størrelse og medlemmernes evne til at betale kontingent. Kasserne 
fandt frem til at supplere indtægterne ved at arrangere overskudsgivende aktiviteter (tombola, dilet-
tant, høst- og havefester), disse overskud kunne være næsten ligeså store som kontingent indbeta-
lingerne og fremgår af regnskaberne. Det fremgår ikke at der har været donationer i større omfang 
fra lokale velgørere. 

Et andet økonomisk belastende forhold for familierne var begravelser. (Se afsnittet `Oprettelse af 
lokale begravelseskasser` i del I i bogen). Derfor oprettedes begravelseskasser som en tilsvarende 
solidarisk forsikringsmæssig ordning. Ønsket om en værdig jordefærd må have stået højt i befolk-
ningens bevidsthed. Den måde begravelseskasserne støttede familierne med ret store beløb og med 
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beordrede ligfølge og anvendelse af faner fortæller noget om opfattelsen af en værdig jordefærd. 
( Se afsnittet `Gandløse Begravelsesforening`i del I i bogen).  Kasserne havde en lille indtægt ved at
låne medlemmerne mindre beløb men jo ikke uden problemer da der forudsigeligt i nogle tilfælde 
opstod manglende evne eller vilje til tilbagebetaling. Det synes med nutidens briller lidt uforståeligt 
at disse beskedne lån var nødvendige. En forklaring kan være at der i kasserne opsamledes midler 
som der ikke gjorde andre steder på den tid og det fristede.

I begyndelsen indgik kasserne aftaler med de lokale læger om honorarer. Lægerne var tidligt organi-
serede i lægekredse men der gik nogen tid før kasserne fandt at de også måtte stå sammen for at væ-
re stærke. Starten på fællesskabet skete i 1877. (Se afsnittet `Oprettelse af Centralforeningen for 
sjællandske sygekasser` i del II i bogen). 

Aftaler med tandlæger kom meget senere. (Se afsnittet `Den første tid med sygekasser 1850 - 90` i 
del II i bogen).

Fra politisk side var der flere tilløb til at regulere sygekasse- og socialvæsen. Flere forsøg løb ud i 
ingenting nok væsentligst på grund af de parlamentariske forhold på Christiansborg med 2 kamre 
der ikke ville samarbejde. Imidlertid lykkedes det i 1892 hvor den første lov for området blev ved-
taget. (Se afsnittet `Sygekasseloven 1892` i del II i bogen). For at kunne modtage statsstøtte var der 
en række forhold der skulle være opfyldt og kasserne skulle underkastes tilsyn fra staten. Det gav 
voldsomt røre. Nu havde man lige etableret en organisation der hvilede på privat initiativ og suve-
rænitet – skulle man så opgive friheden og lade sig underkaste staten? Stoltheden over at have skabt
noget godt for det lokale fællesskab betød formentlig også noget for beslutningen. At afgive det til 
staten var lige stærkt nok. Slagslunde sygekasse sagde blankt nej i første omgang men med optagel-
se i Ganløse i 1916 opgav de modstanden. Søsum (det senere Stenløse-Veksø) blev statsanerkendt i 
år 1900. Eftertiden viste at det var de statsanerkendte kasser der oplevedes som de progressive og 
efterhånden fik næsten alle medlemmerne nemlig Slagslunde-Ganløse og Stenløse-Veksø.

Af regnskaber fremgår at den væsentligste ydelse stadig i år 1900 var dagpengene, der udgjorde 
70% mod 30% til lægehjælp af kassernes udgifter. Der var kun ganske få udgifter til medicin og an-
det. Aftaler med læger gav regelmæssige problemer. Lægerne ønskede deres honorarer sat op og 
kasserne naturligt nok ønskede så lave honorarer som muligt. I forbindelse med 1. verdenskrig steg 
inflationen og egentlige konflikter opstod med manglende lægehjælp i perioder. (Se afsnittet `Sam-
arbejde med lægerne` i del III i bogen) Aftaler med tandlæger, speciallæger og jordemødre har til-
svarende givet problemer for kasserne. (Se afsnittet `Samarbejde med tandlæger` i del III i bogen). 

Efterhånden blev opgaverne i sygekasserne så store at det blev mere og mere klart at mange opga-
ver krævede fælles løsninger. Derfor etableredes i 1901, i tillæg til den sjællandske organisation,  
samarbejde i hele landet med `De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark`. (Se af-
snittet `Oprettelse af De samvirkende sygekasser i Danmark` i del II i bogen). 

Kasserne oplevede manglende deltagelse ved de årlige generalforsamlinger hvorfor det blev nød-
vendigt med ekstraordinære. Bøder for udeblivelse blev taget i brug. Kassernes dagligdag handlede 
om regler for optagelser af nye medlemmer og deres helbred og alder. Løbende problemer med til- 
og overflytninger af medlemmer. Kasserne der var baseret på solidaritet var selvfølgelig meget op-
mærksomme på ikke at få medlemmer der belastede kassens udgifter uforholdsmæssigt. Kontingent
restancer var et andet problem, at slette medlemskab for svage familier har ikke været let. Kontin-
gent forhøjelser var næsten fast på dagsordenen. Løn til formand og kasserer skulle aftales, det var 
dem der forestod alt arbejdet. 

Et kuriosum var at kassen i Stenløse frygtede deres indestående i Bondestandens Sparekasse i for-
bindelse med Alberti-skandalen i 1906. 

Spørgsmålet om bemidlet eller ubemidlet gav også løbende problemer. Der var statspenge i kassen i
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form af tilskud og de var tiltænkt de fattigste så det måtte selvfølgelig ikke ske at nogen uretmæssig 
fik andel heri. Opdelingen i bemidlet og ubemidlet gav anledning til tvister. Kommunen var ankein-
stans. (Se afsnittet `Stenløse-Veksø kommunes sygekasseudvalg` i del II i bogen).

Opdelingen i bemidlede og ubemidlede fik også som konsekvens at Fortsættelseskassen for Sjæl-
land blev stiftet i 1916. (Se afsnittet `Oprettelse af fortsættelseskassen` i del II i bogen).

En særlig form for sygekasser blev etableret i form af 100-mandsforeninger der nok ikke fik den 
store succes. (Se afsnittet `Søsum-Veksø 100-mandsforening` i del I i bogen).

En anden ny form for forening blev stiftet. Sygepleje i hjemmet. Det ses naturligt at etablere profes-
sionel pleje i hjemmet ved sygdom, både den syge med kortere tid og kassen med færre dagpenge. 
(Se afsnittet `Oprettelse af lokale sygeplejeforeninger` i del I i bogen).

Kasserne ændrer navn fra det oprindelige til navne det bedre dækker deres optage-område.

Den eneste kendte fusion er i 1916 hvor 75 medlemmer overføres fra Slagslunde sygekasse til Gan-
løse. (Se afsnittet `Sygekasserne 1890 – 1933` i del II i bogen).

I 1933 vedtog Folketinget en lov om folkeforsikring, den blev kaldt socialloven af 1933. Her sam-
menstillede man sygesikring, alderspension, ulykke og invalideforsikring. Alle skulle være sikrede 
ved sygdom, alderdom, ulykke og invaliditet enten som nydende eller bidragydende. Sygekassernes
ledelse så ikke nødvendigvis sammenhængen og fortsatte med den traditionelle sygesikring. 
Medlemskab af en begravelseskasse blev igen obligatorisk.

Længerevarende sygeophold på sanatorier blev hyppigere f. eks. ved tuberkulose.

Problemer med indkassering af kontingent fik kasserne til at afskaffe opkræverne og overgå til giro 
ved indbetaling.

Nogle af kasserne var nu blevet så store at der blev ansat administrativt personale.

Nogle kasser fortsatte som små helt op mod slutningen i 1960`erne.

Generelt giver kildematerialet i form af protokoller og regnskabsbøger ingen eller ringe info om 
hvilke motiver der lå bag beslutningerne og hvorfor man gjorde tingene som man gjorde. 

Kildematerialet giver heller ikke oplysninger om væsentlige forskelle i ydelser, der kunne forklare 
hvorfor nogle kasser fik mange medlemmer og andre få. Det fremgår heller ikke at der har været 
anvendt midler til egentlig markedsføring af den enkelte kasse.

Som konsekvens af kommunalreformen i 1970 måtte der fremover kun være én anerkendt sygekas-
se i hver kommune. Det indebar en sammenlægning af Slagslunde-Ganløse Sygekasse med Sten-
løse-Veksø Sygekasse. Den nye sygekasse fik navnet `Stenløse Sygekasse`. 

Ved sammenlægningen var der ca. 1.600 medlemmer i Ganløse og ca. 3.350 i Stenløse.

På landsplan var sygekassernes indtægt i 1970 ca. 70% kontingent og ca. 25% tilskud.

På samme tid var udgifterne ca. 30% til læge, 20% medicin, 15% tandlæge og 7% sygehus.

(Se afsnittet `Sygekasserne 1933 – 73` i del II i bogen).

Den nye sygekasse fik kun en kort levetid. Sygekasseorganisationen så skriften på vægen og argu-
menterede imod at nedlægge kasserne og overdrage fortsættelsen til staten. Men sådan gik det og en
æra kom til en afslutning den 1. april 1973. 

-0-0-0-0-0-
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Ganløse-Slagslunde sognes sygekasse

Red.: 
Resumé 

• Stiftet 22. juni 1857 som syge- og begravelseskasse. 

• Begravelseskassen må være udskilt efter 5 år da begravelseskassen optræder med egne med-
lemslister i 1863. 

• I 1914 er der 2 sygekasser i området. Slagslunde Sygekasse og Gandløse Sygekasse. 

• Statsanerkendt 1. juli 1911. 

• Navneændring i 1914 til Gandløse – Slagslunde Sogns. 

• Navneændring i 1916 til Gandløse-Slagslunde Sognes Sygekasse. 

• 1916 optaget 75 medlemmer fra Slagslunde Sygekasse. 

• I 1919 fandt bestyrelsen behov for en instruks til formanden, anledningen kendes ikke. 

• I 1867 var der 60 medlemmer, 1921 367 og i 1926  451 medlemmer, 

• I 1937 750 A og 120 B medlemmer. Formue 9.000,-. 

• I 1938 drøftes oprettelse af en frivillig begravelseskasse uagtet den oprindelige fra 1862 
fortsat er i drift. Anledningen kendes ikke. 

• Kassen døjer, som også andre kasser, med ringe fremmøde ved generalforsamlingerne. Det 
indebærer mange ekstraordinære generalforsamlinger. 

• Tombola og andre selskabelige aktiviteter var i 1947 fortsat en indtægtskilde for kassen. 

• Det nære forhold mellem kassen og sognerådet ses af små håndskrevne noter. 

• Kassen var underlagt meget detaljerede retningslinjer i arbejdet. 

• Der er ikke konstateret større afvigelser fra andre kasser i ydelserne. 

• I forbindelse med sammenlægningen med Stenløse i 1970 røber referaterne ingen bitterhed. 
Dette uagtet at der i mange år efter 1970 var en stor kølighed i samarbejdet i den nye kom-
mune. 

• Der var ca. 1.600 medlemmer i 1970. Kassen `omsatte` ca. en halv mill. årligt.
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1881 - Den tidligst refererede generalforsamling.

Ifølge emblemet er foreningen stiftet i 1857.



1883 den 1ste Januar. Generalforsamling
(Uddrag red.:)
Det blev vedtaget at naar et Medlem har meldt sig syg og i den Tid han atraaer Sygehjælp befindes 
at være beruset af Drik, da skal han ikke have mere Sygehjælp i den Sygdom.
Det blev ligeledes vedtaget at ved Udbetalingen af Begravelseshjælpen skal det paases om vedkom-
mende Medlem staar i Gjæld til Foreningen som da skal fradrages i Begravelseshjælpen førend den 
udbetales.

1885 4. Januar. Generalforsamling
(Uddrag red.:)
Det blev vedtaget at § 5 i Loven skal lyde saaledes: Naar et Medlem har modtaget Sygehjælp i for 
samme Art Sygdom i 26 Uger indenfor et Tidsrum af et Aar fra den Dag Sygehjælpen er begyndt, 
ophører Sygehjælpen i et Aar og kan da faaes i 26 Uger, men naar saaledes et Medlem har faaet Sy-
gehjælp 2 Gange Sygehjælp i Løbet af 3 Aar ophører Sygehjælpen for bestandig uden det bevises at
det er en anden Sygdom han lider af.

1886 d. 3die Januar. Generalforsamling
(Uddrag red.:)
Det blev bestemmet at om et Medlem bliver gift flere Gange kan han kun faa Begravelseshjælp til 2
Koner.

1891 den 4.de Januar. Generalforsamling
(Uddrag red.:)
Det blev foreslaaet og vedtaget at naar et af Foreningens Medlemmer enten Mand eller Kone bliver 
begravet da skal mindst 12 af de mandlige Medlemmer af Foreningen møde ved Kirken for at bære 
og følge Liget, og det blev derfor bestemmet at der skal anskaffes Emblemer som skal bæres ved 
saadan Leilighed, og hvert Medlem skal have og betale sit Emblem.

1892 den 3die Januar. Generalforsamling
(Uddrag red.:)
Det blev bestemmet at Medlemmerne som møder ved Begravelserne, skal besørge Graven tiljordet 
samt at enhver som uden gyldig Grund bliver borte fra Begravelsen naar han er tilsagt, skal betale 
50 Øre i Mulkt som tilfalder Sygekassen.

1894 den 7 Januar. Generalforsamling
(Uddrag red.:)
Der fremkom et Forslag om at Medlemmernes Koner ogsaa skulde kunde optages som Medlemmer 
i Foreningen medens Manden lever, men da fleste paastod at det var bedst at overtænke det lidt nøi-
ere inden der blev Forhandling derom, blev det bestemmet at der skulde afholdes en extraordinær 
Generalforsamling den første Søndag i April, hvor da dette, saavel som andre Forslag der kunde 
fremkomme kan blive behandlet.
(red.: forslaget blev forkastet ved mødet i april)

1899 den 1ste Januar. Generalforsamling
(Uddrag red.:)
Det blev vedtaget at naar et Medlem er fyldt 70 Aar skal han ikke mere tilsiges at møde til Begra-
velser.
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Årsberetning for 1898.



1902 den 5te Januar. Generalforsamling
(Uddrag red.:)
Det blev vedtaget at Konerne skal have i Sygehjælp 4 Kr. 50 Øre om Ugen, ligesom Mændene.
Der blev valgt et Udvalg til at virke for Anskaffelsen af en Fane til Foreningen, dog maa der ikke 
tages Penge dertil af Sygekassens Midler.

1906
Frederiksborg Amts Avis 10. Januar (2010/8)
Dilettantforestilling. Den af Gandløse Sygekasse arrangerede. Aftenunderholdning var i alle Maader
særdeles vellykket, idet de to muntre Smaastykker ”Store Bededagsaften” og ”Abekatten” alle 3 af-
tener samlede fuldt Hus, og modtoges med meget Bifald, hvilket ogsaa den gode Udførelse tilfulde 
fortjente. Ved en lille Afslutningsfestlighed for Sygekassens bestyrelse og Dilettanterne i aftes på 
Gandløse Kro opgjordes Resultatet, der viste, at der var indkommet over 500 kr., således at der 
bliver et godt Overskud til Sygekassen, som har haft den smukke Tanke at anvende en del af Over-
skuddet til et Juletræ for distriktets Børn.
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1907 den 6 Januar. Generalforsamling
(Uddrag red.:)
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Transskriberet red.:
Jubilæum (i 1907).
I Søndags fejrede Ganløse Syge-
kasse Sit 50-års Jubilæum med en
Folkefest  i  Ganløse  Kros  Have.
Festen havde trods Vejret ret stor
Tilslutning.
    Husmand  Hans  Larsen  bød
Velkommen,  hvorefter  Gaardejer
Petersen,Knardrup,  fik  Ordet  for
at tale for Fædrelandet. Den lange
Tale lod fra Formens Side noget
tilbage  at  ønske,  hvorimod  dens
Indhold var lødigt. På Steder end-
ogsaa fuldt lødigt. Formanden for
Sygekassen,  Træskomand R. Ol-
sen,  Ganløse,  talte  om Sygekas-
sens Historie. For øvrigt en inter-
essant  og  grundig  Fremstilling.
Maler Lyppost talte for Sygekas-
sen som den værdifulde Hjælp til
Selvhjælp  den  havde  været  de
mange  Aar  for  Smaakaarsfolk  i
Sognet, og takkede for den Støtte
og Sympati, den havde nydt af u-
denforstående  besiddende  Folk  i
det lange Løb.
    Ved  Bordet  talte  Jørgensen-
Ganløse  for  Kvinden  og  prokla-
merede  sig  som  Tilhænger  af
Kvindevalgretsbevægelsen. Maler
Lyppost for de stiftende Medlem-
mers  efterladte.  Petersen,  Knar-
drup,  for  Sygekassens  Formand
og for Husmand Hans Larsen, der
havde  forfattet  en  Festsang.
Lærer  Jensen  talte  for  Ganløse,
der  for  50 Aar  siden  havde haft
Foregangsmænd  i  Sygekassesa-
gen at  opvise.  På  andre  Omraa-
der, t. Eks. Skolevæsenets, havde
Ganløse ikke været Foregangsby i
samme Tidsrum, derom taler dens
nuværende overfyldte, toklassede
Skole, ja Sognets hele Skoleord-
ning. Men man har jo Lov at haa-
be og ønske, at Ganløse maa faa
Foregangsmænd  på  alle  Omraa-
der.



Det blev vedtaget at der i 1907 skulde afholde en Fest i Anledning af Foreningens 50 Aar Jubilæum 
og at et Udvalg blev valgt til at arrangere den. (Se forrige side).

1909 den 3 Januar. Generalforsamling.
(Uddrag red.:)
Det blev vedtaget at Turen til Begravelser for Eftertiden skal være paa Omgang og der skal tilsiges 
12 Mand til hver Begravelse, og samtidig skal Mulkten forhøies fra 50 Øre til 1 Krone for Udebli-
velse uden lovlig Grund.

Aaret 1910 Den 2 Januar afholdte Foreningen sin aarlige Generalforsamling hos Jørgen Ander-
sen i Gandløse hvor følgende blev forhandlet:

1) Det reviderede Regnskab for 1909 blev fremlagt til Eftersyn og godkendes af Generalfor-
samlingen og en Aarsberetning derom oplæses for Samme.

2) Omændrig af Lovene som et Udvalg har revideret blev oplæs og vedtaget ændringen
3) Valg af Bestyrelsen som blev omlavet fra 5 Medlemmer til 7 da der skal være Kasserer.
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Ganløse Syge- og Begravelsesfore-
ning.

Red.:
Sygekassen har hidtil (1881-1909) haft den praksis at delegere nogle
af kassens midler til bestyrelsesmedlemmer således at disse kunne 
udbetale sygehjælp til medlemmerne.
Hvorledes en sådan decentral ordning har fungeret vides ikke.

Red.:
Uddrag af protokol, let tillempet af red.
Den originale skrive-  og stavemåde er opretholdt.



Følgende Medlemmer blev Valgt i Stedet for Rasmus Andersen, Johannes Mortensen, Mør-
ke, Niels Olsen, Tømrer Niels P. Nielsen og Jørgen Andersen, Jakob Christensen, til Revisor 
valgtes i Stedet for O. Olsen Jakob Larsen.

4) Det blev vedtaget at Bestyrelsen skal opkræve Kontingent og indbetale til Formanden som 
aflevere Pengene til Kaseren naar Kvartalet er opgjort, Bestyrelsen har ret til at efterse om 
Kassen og Formanden Medlemsbog er i orden hvornaar de finder det for nødvendig.
Det blev vedtaget at hvis det skulde ske at Kassebeholdningen af Penge skulde brænde skal 
ikke Bestyrelsen men hele Foreningen lide tabet.

Aaret 1911 den 19 Februar afholdes Generalforsamling paa Gandløse Kro angaaende om Syge-
kassen skal Statsanerkendes og det blev vedtaget med 17 Stemmer at den skulde Anerkendes og 11 
stemte imod saa det blev vedtaget den skulde Statsanerkendes der skal vælge et udvalg til at arbejde
for det, der blev Valg. Det vedtoges at udtage 800 Kr. til Begravelseshjælp til Medlemmerne som er 
i Foreningen til Dato.
L. P. Hansen, H. P. Petersen, N. C. Thorsen, Jakob Larsen, I. P. Andersen, J. Andersen, N.P. Nielsen.

Ekstraordinær Generalforsamling afholdtes Søndag d 30te 1911 paa Gandløse Kro angaaende 
Vedtægter for Sygekassen naar Kassen har opnaaet offentlig Anerkendelse.
Det af det paa forrige ekstraordinære Generalforsamling nedsatte Udvalg udarbejdede Vedtægtsud-
kast oplæstes og vedtoges enstemmig med 29 Stemmer.
Det vedtoges at indmelde Sygekassen i ” De forenede sjællandske Sygekasser”.

Ved Generalforsamlingen den 11 Februar 1912 blev følgende vedtaget.
At Begravelseshjælp skal udbetales af de 800 Kr. til de Medlemmer som var i Foreningen den 1ste 
Januar 1911.

Søndag den 5 Maj 1912 afholdtes Bestyrelsesmøde hvor til 4 Medlemmer vare mødte.
Følgende var til Behandling.
Formanden meddelte at der vare 3 Medlemmer til Restance, men som efter at Mødet var indvarslet, 
havde betalt. Formanden vilde derfor spørge Bestyrelsen om han havde ret til at udslette egenmæg-
tig, var jo ny og ukendt med det Forhold. Det vedtoges enstemmig at udslette saadanne Medlemmer.
Det vedtoges at indsætte Statstilskudet  i Sparekassen.
H. L. Larsen 

Søndag den 6te April (1912) afholdtes extraordinær Generalforsamling hvortil 8 Medlemmer 
vare mødte.
Følgende Sager vare til Behandling.

1) Radiumfonden
Det vedtoges at yde et Tilskud af 5 Øre pr. Medlem aarligt. Forslaget vedtoges enstemmigt.

2) Løn til Formanden.
Kassereren opfordrede Generalforsamlingen at yde Formanden 35 Kr. i Løn aarligt. Det ved-
toges enstemmig.

Efter Generalforsamlingen var afholdt foretog Bestyrelsen Kasseeftersyn hos Formanden. Kassen 
viste et Underskud af 32 Kr. 74 Øre. Formanden fik Fuldmagt af Bestyrelsen til at hæve 100 Kr. i 
Sparekassen. Tirsdag den 8de April.
Bestyrelsesmøde hos Formanden den 9 April 1914 angaaende Skrivelse fra Inspektoratet af 24/3 
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og 6/4. Man vedtog at henvende sig til Slagslunde Sygekasses Bestyrelse inden endeligt Svar gives 
til Inspektoratet.

Den 12/6 1914
Efter at have henstillet til Slagslunde Sygekasse at søge Statsanerkendelse har man modtaget Un-
derretning fra dennes Bestyrelse om at nævnte Kasse paa sin Generalforsamling i Mai har behandlet
Spørgsmaalet med Resultat: Ikke at søge statsanerkendelse under nogen som helst Form. – som føl-
ge af de i Gandløse Sygekasses Bestyrelsesmøde d. 9. April behandlede Skrivelser fra Inspektoratet 
med samt overfor anførte har man berammet Ekstraordinær Generalforsamling den 12te Mai for at 
forandre Vedtægtens Paragraf 1 saaledes at Sygekassen Navn bliver: Gandløse- Slagslunde Sogns. 
Mødt til Generalforsamling er kun undertegnede 3 af Bestyrelsen samt 1 Medlem. Man vedtog at 
søge Inspektoratets Tilladelse til at forandre Sygekassens Navn i Henhold til ovenstaaende.
Carl Nielsen, Fmd., Jens P. Andersen, J. P. Christoffersen, Kristian Sørensen.

Søndag den 2 Februar 1915 ordinær generalforsamling (forkortet red.).
Man vedtog at indgive Begæring til Inspektoratet om at forandre Sygekassens Navn til : Gandløse-
Slagslunde Sognes Sygekasse.

Fredag den 11 Februar 1916 afholdt Bestyrelsesmøde
Statstilskudsskemaerne underskrives, forskellige Skrivelser taget til Efterretning, den ordinære 
aarlige Generalforsamling fastsat til Søndag d 27 Februar kl. 2 -  Bestemt at lade Spørgsmaalet 
angaaende Slagslunde private Sygekasses Optagelse i Sygekassen her afhandlet ved den kommende
ordinære Generalforsamling. 

Generalforsamlingen den 27/2 1916 paa Gandløse Kro. (forkortet red.).
Formanden har modtaget Anmodning fra Slagslunde Sygekasse om at blive optaget i Gandløse Sy-
gekasse. Det vedtoges enstemmig at optage Slagslunde Sygekasse med 75 Medlemmer med en Sum
af 1700,00 Kr. 

Søndag den 16 Februar 1919 afholdtes ordinær Generalforsamling paa Gandløse Kro. (forkor-
tet red.).
Punkt 2. Det vedtoges at indsætte følgende Ændringer i Vedtægtens § 14: 
Formanden leder Forhandlingerne og fører Forhandlingsprotokollen paa alle Bestyrelsmøder og Ge-
neralforsamlinger ligesom han fører en Fortegnelse over Medlemmernes Numre, Alder, Arten af 
de-res Medlemskab, Stilling Bopæl naar de er indtraadte udtraadte og døde. Formanden fører Kon-
tingentbog, Indtægts- og Udgiftsbog, Kontrolbog over den hvert Medlem Tiden igennem ydede Sy-
gehjælp samt aflægger Regnskabet og udarbejder de befalede Indberetninger og Regnskabsopgørel-
ser. Naar Kontingentet skal opkræves udfylder Formanden Opkrævningskuponerne og sender disse 
til Distriktsforstanderne som derefter besørger Opkrævningen og afregner med Formanden paa før-
ste Bestyrelsesmøde. Formanden afleverer samtidig Beløbene til Kassereren, der frugtbargør Kas-
sens Indtægter (jvfr. § 18), foretager de fornødne Udbetalinger mod behørig dateret Kvittering, samt
fører en Kassebog. Kassereren skal stille en efter Bestyrelsens Skøn betryggende positiv Kaution. 
Denne kan for Kassens Regning tegnes i et solidt Kautionsforsikringsselskab. Formanden er 
bemyndiget til paa Kassens Vegne at føre Korrespondance med Sygekasseinspektøren samt til i For-
bindelse med 2 andre  Bestyrelsesmedlemmer at kvittere for Modtagelse af Statstilskudet. Under 
Formandens Forfald træder en anden af Bestyrelsesmedlemmerne i hans Sted. § 13 ændres saaledes 
”Formandens lønnes med 38 Øre og Kassereren med 12 Øre pr. Medlem som findes i Kassen hvert 
aars 31. December.

-0-0-0-0-0-
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Transskriberet red.:

Ganløse-Slagslunde
Sygekasse

afholder ordinære Generalforsamling
Søndag den 17. Februar 1918 Kl.
4 på Gandløse Kro.

Dagsorden:
1. Regnskab og Beretning
2. Valg af Bestyrelse og Revisor
3. Forslag  om at forhøje Alders-

grænsen for Optagelse fra 40-
60 Aar.

4. Eventuelt.
Bestyrelsen.

Transskriberet red.::
Frederiksborg Amts Avis 9. Feb. 1919.

Gandløse-Slagslunde
Sygekasse

afholder sin aarlige Generalforsam-
ling Søndag den 16. Februar
Kl. 4 paa Gandløse Kro.

Dagsorden:
1. Regnskab og Beretning.
2. Vedtægtsændringer.
3. Valg af Bestyrelse og Revisor.
4. Eventuelt.
Hvis Generalforsamlingen ikke er be-

slutningsdygtig, afholdes ekstraordinær
Generalforsamling Kl. 4½ . Bestyrel-
sesmedlemmerne bedes møde ½ Time før
Generalforsamlingen.

Regnskabet ligger til Eftersyn paa
Kroen.

Bestyrelsen.
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Transskriberet red.:
Frederiksborg Amts Avis 19. Feb. 1919.

Gandløse.
....Gandløse-Slagslunde Sygekasse holdt
i Søndags Generalforsamling paa Gand-
løse Kro.
....Formanden, Murermester B. Hansen,
Gandløse, bød velkommen og redegjorde
for Sygekassevæsenets Udvikling her i
Landet siden det var kommet ind under
Statsstøtte. Der fandtes 1550 anerkendte
Sygekasser i Landet med ca. 1 Million
Medlemmer. Kassen her havde klaret Ud-
gifterne godt til trods for den herskende
Epidemi. Der var nu 336 Medlemmer,
og Tilgangen i Aarets Løb havde været
68. Det godkendte Regnskab viste følgende
 større Poster paa Indtægtssiden: Med-
lemsbidrag Kr. 2140,30, Statstilskud Kr.
1140. I alt Indtægt Kr. 5025,81. Paa
Udgiftssiden: Sygehjælp i Hjemmet Kr.
960,30. I alt Udgift Kr. 4976,74. Formue-
fremgangen var Kr. 340,39.
….Det vedtoges at forhøje Formandens
Løn til 38 Øre pr. Medlem og Kassereren
lønnes med 12 Øre pr. Medlem.
….Formanden, Murer Hansen og Kas-
sereren, Brødkusk J. B. Andersen, gen-
valgtes med Akklamation, og fra For-
mandens Side udtaltes Paaskønnelse af
deres Arbejde for Foreningen.
….Iøvrigt nyvalgtes til Bestyrelsesmed-
lemmer: Tømrer Jensen, Knardrup, Martin
Pedersen, Mørket, Hegnsmand Jens
Hansen og Afb. Valdemar Larsen, Slags-
lunde. Suppleant Afb. R. B. Hansen,
Slagslunde. Til Revisor genvalgtes Jør-
gen Andersen; Oluf Vilhelmsen, Suppleant. 
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Transskriberet red.:
Frederiksborg Amts Avis 9. februar 1921.

Gandløse

Gandløse-Slagslunde anerkendte Syge-
kasse holdt i forgårds Generalforsamling
på Gandløse Kro.
Regnskabet balancerede med 16.616 kr.
53 øre. I syge- og dagpenge var ydet 
965 kr. 85 øre, lægehonorar2815 kr.
79 øre. Formuen var 3107 kr. 30 øre.
Formuefremgang 735 kr. 12 øre. Stats-
tilskuddet var 2080 kr. Medlemstallet var 
367.
Da formanden  murer Hansen og kas-
sereren husejer J. P. Andersen ikke øn-
skede  genvalg valgtes tømrer Nielsen til
formand og lærer S. P. Jensen til kas-
serer.
Endvidere genvalgtes hegnsmand Jens 
Hansen , Slagslunde, til bestyrelsesmed-
lem og til suppleant i stedet for R. P. 
Hansen, Slagslunde, afb. Hans Oluf  Han-
sen ibd.
Til revisorer genvalgtes barber I. Ander-
sen og Oluf Vilhelmsen.
Til fanebærere L. P. Larsen, Hessel,
og O. Vilhelmsen.
Til optrædere valgtes skom. Thomsen,
Gandløse,  og smed Kristensen, Mørket.
På forslag af Thystrup, Slagslunde Skov
Vedtoges at avertere foreningsmeddel-
ser i amtets 4 dagblade.
Regnskabet for sygekassens festudvalg 
Balancerede med 1243 kr. Udgiften var
579 kr. 3 øre. Formuen var 664 kr. 55 øre. 
Til bestyrelse for denne afdeling gen-
valgtes I. Andersen (fmd), sadelmager 
I Petersen (kasserer), afb. L. P. Larsen,
afb. Rs. Petersen, afb. And. Jørgensen,
murer Pedersen, Slagslunde , og i stedet
for R. P. Hansen, Slagslunde, nyvalgtes
afb. Niels Kristensen, Slagslunde Skov



-0-0-0-0-0-
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Eget gummistempel.



Generalforsamling d. 24/2 1924 (forkortet red.).
Tandpleje indføres forsøgsvis et Aar. Der ydes 50% efter Takst II, vedtoges.
Folkekuranstalten Anvendelse bortfaldt ved Afstemning.

Extraordinær Generalforsamling d 21 Maj 1932 (forkortet red.).
Formanden omtalte Festen i Anledning af 75 Aars Jubilæet – og udtalte at alt vedrørende 
Sygekassen nu maatte komme ind i rolige og sunde Forhold.
Generalforsamlingen tiltraadte Formandens Forslag om at betragte de Forhold, der havde givet An-
ledning til den opstaaede Splid i Sygekassen, som døde og udslettede. 

Bestyrelsesmøde hos Georg Nielsen d 5.3.1934
Henri Nielsen protesterer for at der er for mange nydende Medlemmer i Sygekassen med for store 
Indkomster.
Det blev vedtaget at sammenkalde Paragraf 9 Udvalget til at undersøge følgende Medlemmers Ind-
komstforhold.

Ordinær Generalforsamling afholdtes paa Gandløse Kro d 28.2.34 (forkortet red.).
Formanden omtalte den forholdsvise store Formuefremgang som skyldtes baade et stort Statstilskud
og mindre Sygehusudgifter. Alligevel har vi for mange uvedtægtsmæssige Restancer.
Derefter udspandt der sig en diskussion om hvorvidt forhenværende Kassererer Holst havde ret til at
overvære Generalforsamlingen og var Stemmeberettiget eller modtage Valg.
Formanden gav oplysninger om paa hvilken Betingelser Begravelseskassen kunde oprettes. 
Formanden foreslog 200 Kr. i Begravelseshjælp som fik 33 Stemmer, Mygind foreslog 150 Kr. som 
fik 6 Stemmer.
Det vedtoges at afholde 80 Aarige Stiftelsesfest i Juni Maaned og Bestyrelsen skulde supplere sig 
med nogle Medlemmer til Festudvalg.
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Red.:
Det fremgår ikke af protokollen hvad der har givet 
anledning til splid.



Ordinær Generalforsamling afholdtes paa Ganløse Kro d 28-2-38 (forkortet red.).
Oprettelse af en frivillig Begravelsesforsikring.
Formanden foreslog Oprettelse af frivillig Begravelseskasse og mente en saadan vilde være til Gavn
for Medlemmerne. Det blev henstillet til Bestyrelsen at arbejde med Sagen.

Søndag d 26 Februar 1939 afholdt Sygekassen ord. Generalforsamling (forkortet red.).
Formanden aflagde Beretning for det forløbne Aar og omtalte at Aaret havde været godt for Syge-
kassen, der var oprettet Begravelseskasse der havde sparet Sygekassen for en del Porto.
Regnskabet balancerede med 34.149,36. Medlemstallet pr 31-12-38 756 nydende og 111 bidrags-
ydende.
Opsigelse af Overenskomsten med Sygeplejeforeningen. Mygind stillede Forslag om at optage en 
Forhandling med Sygeplejeforeningen om at forhøje Sygeplejerskens løn i Slagslunde. Formandens 
Forslag vedtoges. 

Onsdag d. 22 Marts 1939 Bestyrelsesmøde (forkortet red.)
Det vedtoges at indlægge Telefon hos Formanden, der betaler Indlæggelsen, mod at Formanden selv
betaler de øvrige Udgifter, ligesom Telefonen tilhører Sygekassen.

Søndag d. 4 Feb.1940 Bestyrelsesmøde paa Ganløse Kro (forkortet red.)
Kassereren ansøgte om Huslejegodtgørelse for Kontoret.
Der bevilligedes 50 Kr. Aarlig plus 10 Kr. til Varme, mod at Sygekassen har lov til at afholde 
Bestyrelsesmøder paa Kontoret.

Tirsdag den 11 Februar 1941 Bestyrelsesøde paa Kassens Kontor (forkortet red.)
Direktoratet meddelte at der var tilstillet (3 navne udeladt) Invaliderente.

Søndag den 2 Marts 1941. Ordinær Generalforsamling afholdt paa Ganløse Kro (forkortet red.)
Begravelseskassens Regnskab balancerede med 1801,35 Kr. Nettoformuen 169,82 Kr. er pr. 1 Janu-
ar overført til Sygekassen.
Hjælpefondens Regnskab balancerede med 239,47 Kr. Formuen 498,18 Kr. 
Fanebærerens Godtgørelse forhøjedes fra 4 Kr. til 8 Kr.
Formanden meddelte at Sygeplejersken Frk. Larsen havde opsagt sin Stilling til den 1 Okt. 41, der-
ved vilde Udgifterne til Sygeplejerske sikkert stige betydelig, da Lønnen vilde stige meget i Forhold
til den Løn Frk. Larsen fik.

Søndag den 11 Marts 1945. Generalforsamling paa Ganløse Kro (forkortet red.)
Formanden henstillede til Medlemmerne at søge Læge i Konsultationstiden saa vidt mulig, saa Kør-
sel undgaas, da Lægerne ikke kunde køre ud grundet Bensinmangel.

Bestyrelsesmøde den 17/10 46 paa Ganløse Kro (forkortet red.)
(navn udeladt) søger optagelse i Sygekassen. Optagelse nægtet, begrundet med at hans Fader ikke er
nydende Medlem fordi vedkommendes Indtægt ligger over Indtægtsgrænsen for at staa som nyden-
de Medlem af Sygekassen.
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Red.:
Sygekassens aktiviteter omfatter nu udover almin-
delig sygekassedrift  også begravelseshjælp og sy-
gepleje  samt  hjælpefond.  Disse  ekstra  aktiviteter
betales med tillæg til alm. kontingent. 



Tirsdag d 18 Marts 1947. Ordinær Generalforsamling afholdtes paa Kroen. (forkortet red.)
Tilslutningen var som sædvanlig meget lille. Sidste Aar var der kun 3 Medlemmer udover Bestyrel-
sen.
Kassereren Lund Jensen oplæste Regnskabet der balancerede med 60.802,12 Kr., Nettoformuen ud-
gjorde 21.646,12 Kr. hvilket er en Fremgang paa 1083,04 Kr.
Under Eventuelt taltes om at afholde en Fest i Anledning af Sygekassens 90 Aarige Fødselsdag. Det
vedtoges at afholde Festen 2. Pinsedag.
Formanden afsluttede Generalforsamlingen med Tak for al den Tillid Medlemmerne viste Bestyrel-
sen.

Bestyrelsesmøde afholdtes paa Ganløse Kro Torsdag d 24/4 47
Til Tombola-udvalg valgtes Formanden og Anna Jensen og Rickart Hedberg. Det vedtoges at købe 
Gevinster for ca. 250 Kr. til 500 Gevinster og 1000 Nitter og hvert No skal koste 50 Øre. Til Bort-
lodning anskaffes en Cykel en Liggestol et Elektrisk Strygejern samt 10 Gavekort à 10 Kr. samt 
flere andre Gevinster, der trykkes 2000 No à 50 Øre. Festen aabnes Kl. 4 med Taler og Hornmusik 
af 4 Musikere. Indgangen til Haven koster 50 Øre for Voksne, Baltegn 3 Kr. 
Det vedtoges at købe en Regnemaskine til 200 Kr.

1947

- Forhandlingsprotokol. 
Efter Generalforsamling 18. Marts 1947 bestaar Bestyrelsen af:
Formand Frederik Petersen (red. Samt 10 andre bestyrelsesmedlemmer) og  Fanebærer Carlos Han-
sen. Fanebærersuppleant Poul Nielsen.

Bestyrelsesmøde 11. September paa Kontoret.
Kassereren oplyste at Festen som Foreningen havde afholdt havde givet 372,83 Kr. i Overskud. 
Formanden oplæste et Cirkulære hvoraf fremgik at der skulde opkræves 2,20 Kr. Aarlig til Ulykke-
desforeningen. Det vedtoges at Sygekassen ikke skulde opkræve for Nat- og Helligdagsbesøg for 
Lægerne.
Hjælpefonden:
Harry Sørensens Datter Kr.   11,80
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Ny protokol



Margrethe Larsen Kr.   11,60
Hjalmar Christensen bevilgedes to Kvartalers Frikontingent
Fru Rasmussen, Knardrup Kr.   42,00
Svend Aage Sandahl (Sandahls Søn) Kr.   24,80

1948

Generalforsamling d. 7. Marts 1948 paa Kroen:
Formanden aabnede Generalforsamlingen og bød de fremmødte Velkommen. Til Dirigent valgtes 
Formanden. Formanden aflagde Beretning over den forløbne Periode. Herunder oplyste Formanden 
at Aaret havde været præget af de nye Lægeoverenskomster, som havde medført en Forhøjelse af 
Kontingentet. Medlemmerne skal tilkalde Lægerne i Tiden mellem 8 – 9 Formiddag, Ved Tilkaldel-
ser efter 9 har Lægerne ret til at beregne sig Extraydelse. For at disse Ydelser ikke skal tage Over-
haand maatte Sygekasserne med Direktoratets Godkendelse indføre en Kontrolafgift. Regnskabet 
udviser et ret stort Overskud, dette i Forbindelse med Kassens Reservefond udgør over 100%. I det 
kommende Aar vil Sygeplejeforeningens Kontingent blive forhøjet med 1 Krone pr. Medlem. Kon-
tingentet vil dog ikke herfor stige for Sygekassemedlemmer. Kasserer P. Lund Jensen oplæste det 
reviderede Regnskab der balancerede med 69.081,92 Kr., Invalideforsikringens Regnskab balance-
rede med 5.599,10 Kr., Sygekassens Formue udgjorde 27.987,98 Kr. Invalideforsikringens Formue 
udgjorde 700 Kr.  Beretning og Regnskab godkendtes.

1951

Generalforsamling afholdt på Ganløse kro d. 11. marts
Formanden åbnede generalforsamlingen og bød de fremmødte velkommen, der var kun mødt gan-
ske få medlemmer. Formanden Frederik Petersen aflagde en udførlig beretning om året der var gået,
og oplyste herunder at sygekassens udgifter var steget med udgifter til Læger1125 kr. , medicinud-
giften med 500 kr., tandplejen var omtrent ens. Udgifter til sygehuse har været 7554 kr. mod 6277 
kr. i 1949, en stigning på 1377 kr. Formanden takkede bestyrelsen samt opkræver og kasserer for 
godt samarbejde i året der var gået. Beretningen godkendtes.
Kassereren P. Lund Jensen oplæste regnskabet der balancerede med 62.787,54 kr. 
Ivalideforsikringens regnskab balancerede med 6769,31 kr.
Medlemstallet var 791 nydende og 109 ikke nydende i alt 900.

-0-0-0-0-0-0-
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1952 – 1969. Uddrag af administrationen af en sygekasse

1952 Fra kassen til medlem:

Hr. Jens Th. Petersen
Bestyrelsen har af Hjælpefonden til Deres Regning bevilget Kr. 10,00 som udbetales 
af  
Kasserer M. Baumann i Kontortiden ved Fremvisning af denne Meddelelse.
P. S. V.
Frederik Pedersen

Beløbet er mig udbetalt 7/11 – 52
Jens Th. Pedersen

1954 Fra postlisten:

Flyttebog til 7384 Aase Thorkildsen der var kommen retur tilsendt samme da Penge 
nu er indbetalt paa Giro.
 
Flyttebog til Ejnar Nielsen 7014 – 7015 sendt til adr. Vognmand Andersen, Dalby

Kautionsbevis for H. Hemmingsens Plejedatter sendt til Centralsygehuset

Sygekassebog tilsendt Preben Jensen, Slagslunde Skov 7324,

Tilskreven Nautrup-Sæby-Vile-Glyngør Sygekasse andg. Restance for Arnholdt Han-
sen.

Kautionsbevis til Finsensinstituttet for Gudrun Jørgensen 6976.

Tilskrevet Poul og Gerda Eriksen, Kirstinelund angående restence fra Randers 
Sygehus.

Tilskrevet Ragnhild K. S. Jensen og Svend E. Brønn angaaende Lægevalg.

Tilskreven Vamdrup Sygekasse ang. Flyttebog for Carl Blaase, 7459.

1955

Kautionsbevis for Carl Andersen, Knardrup og Gerda Ketting Larsen tilsendt Central-
sygehuset.

Regning fra Læge Mikkelsen tilsendt Blaagaards Sygekasse, 
do fra Wegge-Olsen tilsendt Slangerup Sygekasse.

Optagelsesskema og Flyttebog for Svend Norup Svendsen tilsendt Direktoratet for Sy-
gekassevæsenet med forespørgsel angaaende Optagelse.

Recept tilbagesendt Farum Apotek hører til Stenløse-Veksø.
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Tandlægeregning for N. E. Therkilsen tilbagesendt Eigil Truelsen p. g. af fraflytning 
allerede i 1953.

Flyttebog for 7444 Børge Arthur Johansen tilsendt Ølstykke Sygekasse.

Fortegnelse over Tandlægerne tilsendt Tandlægernes Pensionskasse.

Regning fra Læge Thuesen tilsendt Espergærde Sygekasse.
do fra Larsen til Lykkesholm.

Flyttebog tilsendt Hans E. Saunte, Ballum, 7411.

Recept for Poul Christiansen til Ballerup Apotek

Flyttebog samt Lægeregning for Marie Andersen 7180 tilsendt Roskilde Sygekasse.

Flyttebogen for K. E. Petersen og Kirsten Rasmussen, Hyldegaarden sendt til Dams-
holtegaard, Gunderød pr. Kokkedal medsendt Lægeregning. 

Flyttebog for 5047 Erik Clausen tilsendt Værløse Sygekasse.

Regninger for Marius Larsen og Grethe Larsen af Hedinge tilsendt Centralsygehuset 
til Kvittering.

Tilskreven Baltica angaaende Preben Birkedal Nielsen 6815 Lægebesøg 13,32, Syge-
hus 27 X 4 = 108 km. i alt 121,52.

Regning fra Læge Rasmussen, Veksø tilsendt Ballerup-Maaløv Sygekasse.

1963

27.9.1963 fra Slagslunde-Ganløse Sogneråd. (1994/19/11)
På given foranledning skal det herved attesteres, at Svend Åge Hedemann, Måløvvej, 
Ganløse er valgt ind i Slagslunde-Ganløse sogns sygekasses bestyrelse af sognerådet 
som repræsentant for dette.
P. s. v.
H. Aa. Jørgensen

4. november 1963 fra Direktoratet for sygekassevæsenet. (1994/19/11)
Til bestyrelsen.
Direktoratet har i dag tilskrevet cykelhandler Carlo Etlar Hansen, Ganløse pr. Måløv 
således:
”Det meddeles Dem herved, at Direktoratet for sygekassevæsenet under dags dato har 
godkendt Dem som revisor for Slagslunde-Ganløse sygekasse, jfr. Lov om den 
offentlige Sygeforsikring § 46, stk. 6.”
Hvilket hermed meddeles til underretning.
P.d.v.
Gunnar Reisler
Eksp-sekr. 

- 26 -



Fra De Samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i Danmark. (2000/1124/2)
Orientering om kommissionsarbejdet, nedsat af indenrigsminister Lars P. Jensen, 
vedrørende mulighederne for autorisation af kiropraktorer med afgangsdiplom fra 
anerkendte kiropraktiske læreanstalter. Det forventes at resultatet vil blive taget op på 
politisk plan.
”Årenes erfaring, mener vi, har til fulde bevist kiropraktikkens specielle værdi, så det 
kan næppe anses for urimeligt, at man forventer, at sygekassernes ledelse slutter op 
om sådanne fremførte krav.”  

1964

31/12 – 64 fra Flyverløjtnant Erik Seitzberg (2000/1124/2)
Slagslunde Ganløse Sygekasse, 
Ganløse pr. Måløv
Efter Deres anmodning har jeg dags dato opgjort min skattepligtige indkomst for 
1964.
Beløbet er 18.800 kr. idet jeg tager forbehold, da jeg endnu ikke har modtaget 
lønopgørelser fra mine arbejdsgivere.
Venlig hilsen
E. Seitzberg

1965

Opgørelse over basishonorar til læge Finn Wegge-Olsen. (2000/1124/3)

April kvartal 1965.
Tilmeldte medlemmer ved periodens begyndelse 198
plus tilgang i perioden                                               6
minus afgang i perioden                                            9
Tilmeldte medlemmer ved periodens slutning      195

Beregning af basishonorar.
195 medlemmer à 4,90 kr.                                                 955,50 kr.
Minus fradrag for sygedage 37 X 195 X 0,06533 kr.  =    471,36  -
                                                                            I alt          484,14  -
Plus pristals- og overenskomsttillæg 41,9 %                      202,85  -
                                                                        Tilsammen  686,99  Kr. 

13. maj 1965 Fra De Forenede Sjællandske Sygekasser. (2000/1124/2)

Til sygekassen
Konflikt med Alm. Dansk Jordemoderforening.
Som det vil være sygekassen bekendt fra meddelelser i dagspressen, har jordemødrene
afbrudt forhandlingerne om en ny overenskomst med sygekasserne. Overenskomsten 
var af jordemødrene opsagt til ophør pr. 1. april 1965.
Under forhandlingerne stillede jordemødrene krav om en væsentlig forhøjelse af 
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taksterne. Herudover ønkede man taksterne differentierede alt efter, om fødslerne 
fandt sted om dagen, om aftenen eller om natten. Der stilledes yderligere krav om be-
taling for et barselbesøg pr. fødsl, honorar for forhastet tilkaldelse samt betaling for te-
lefonkonsultationer. Dertil kom et krav om et ferietillæg på 8%.. I alt en forhøjelse på 
160% i landdistrikterne.
Kasserne tilbød en regulering som for statens tjenestemænd.
Jordemødrene ønskede ikke sagen indbragt for voldgiftsrådet og ville i stedet afkræve 
kassens A-A-medlemmer et honorar på 250 kr.
Indtil en ny aftale er indgået kan kasserne på landet yde refusion på 118,80 kr. 

28. maj 1965 Fra De Samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i Danmark. (2000/1124/2)

Til sygekassernes bestyrelser.
”Hvis De bliver syg – en orientering.
Praktisk vejledning til sygekassernes A- og B-medlemmer.  
Mange henvendelser fra medlemmer over hele landet og flere indlæg i dagspressen 
om praktiske sygekassespørgsmål har vist, at der er et stort behov for en eller anden 
form for vejledning til sygekassernes medlemmer.
For at give sygekasserne en håndsrækning i arbejdet med at give medlemmerne den 
fornødne orientering har vi ladet udarbejde en pjece med ovenstående titel, idet vi 
samtidig anmoder sygekasserne om at slutte op om dette forsøg på at sprede oplysning
om sygekassernes virke.
Pjecen er udarbejdet i to udgaver – en til A-medlemmer – og en til B-medlemmer.
Kasserne tilbydes disse frit tilsendt for en pris af 21,00 pr 100 eksemplarer.
P. s. v.
Niels Mørk

22.juli 1965 fra De Forenede Sjællandske Sygekasser. (2000/1124/2)

Til sygekassen
Jordemoderkonflikten fortsætter.
Jordemødrenes repræsentantskab har forkastet det forslag til en ny overenskomst, som
parterne var enedes om ved voldgiftsrådets møde den 11. juni d. å.
Refusionstaksterne forbliver uændrede.

3. august 1965 fra Direktoratet for Sygekassevæsenet. (2000/1124/2)

Bestyrelsen for Slagslunde-Ganløse kommunes sygekasse. 184.
Direktoratet godkender herved generalforsamlingens beslutning om forhøjelse af 
medlemsbidraget til nævnte beløb.
For A-medlemmer  42 kr.
For B-medlemmer  48 kr.
Kontingentforhøjelsen må bekendtgøres for medlemmerne.
P.d.v.
F. Jensen
Eksp.sekr.
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31. august 1965 fra De samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i Danmark. (2000/1124/2)

Til sygekassens bestyrelse.
Vedr. rejse-sygeforsikring.
I anledning af at Forenede Danske Motorejere har rejst en usaglig kritik af repræsen-
tantskabets vedtagelse om at sikre medlemmerne under ferierejser i de sædvanlige rej-
selande, skal vi meddele, at denne kritik skyder langt over målet. Vi har ikke mødt en 
tilsvarende kritik, da sygekasserne gennem indgåede aftaler sikrede medlemmerne un-
der midlertidigt ophold i Norge, Sverige, Island og England.
Den stærke kritik skyldes formentlig, at der her er tale om en virkelig effektiv sikring 
på et rationelt grundlag. Man sparer at tegne selvstændige forsikringer og sparer der-
ved provision. Forenede Motorejere har haft en ikke ringe indtægt ved at tegne de så-
kaldte ERA-forsikringer. Selve risikoen ved forsikringerne har ligget hos forsikrings-
selskabet Codan. Hjemtransporten har været foretaget af Falck-Zonen, der formentlig 
også har haft stor fortjeneste herpå.
Den stærke, men højst usaglige kritik bekræfter, at vor disposition er rigtig. Vi kan 
indbyrdes have delte meninger om det ene eller det andet, men vi bør, når vi angribes 
udefra, slutte os tættere sammen.
Med venlig hilsen
P.f.v.
Niels Mørk

13. september 1965 fra Slagslunde-Ganløse Kommunes Sygekasse. (2000/1124/2)

Til Sognerådet i Slagslunde-Ganløse Kommune
v/ sognerådsformanden Hans Aage Jørgensen.

Vedlagt et cirkulære samt et par avisudklip i det store og hele omhandler det stof der 
blev behandlet på De Sjællandske Sygekassers generalforsamling den 4/9 – 65, hvor 
sognerådets repræsentant i sygekassen her, Ingvor Larsen, Ganløse har deltaget.
Direktøren for sygekassevæsenet fru Alice Bruun holdt foredrag om eftermiddagen 
der omhandlede vedtægtsændringer til hovedvedtægten, dagpengeforsikring m.m.
Vedlagte cirkulære og avisklip er til orientering for sognerådet og bedes returneret til 
undertegnede efter brug.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Svend Aage Hedemann 
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2. november 1965 fra De Samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i Danmark. (2000/1124/2)

Til sygekassernes bestyrelser.
Rejse-sygeforsikring.
Foranlediget af henvendelser fra forskellige sider har socialministeren – så vidt vi har 
bragt i erfaring – meddelt, at den af repræsentantskabet på mødet den 7. august d.å. 
gennemførte udvidelse af medlemmernes sikring i syge- og ulykkestilfælde under op-
hold i udlandet ikke har hjemmel i lov om den offentlige sygeforsikring.
Forretningsudvalget står af mange grunde uforstående heroverfor og er fortsat af den 
opfattelse, at der i loven ikke findes sådanne bestemmelser, som hindrer sygekasserne 
i at gennemføre en udvidelse af hjælpen under ferieophold i udlandet.
Under de foreliggende omstændigheder er det imidlertid ikke muligt for forretnings-
udvalget at gennemføre den påtænkte rejse-sygeforsikring fra 1. januar 1966. Man vil 
imidlertid, når man har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med socialministeriets 
skrivelse og akterne i sagen, overveje spørgsmålet nærmere.
Med venlig hilsen
P.f.v.
Niels Mørk

4. november 1965 fra De Forenede Sjællandske Sygekasser. (2000/1124/2)

Til kursusdeltagerne i onsdagsmøderne.
Centralforeningen har med glæde modtaget Deres tilmelding til vinterens oplysnings-
arbejde, og vi kan nu meddele, at den første mødeaften er fastsat til
Onsdag den 24.november d.å. kj. 19,00 prc.
Møderne vil fortsætte hverande onsdag, indtil samtlige lektioner om sygeforsikrings-
loven er gennemgået.-
Kurset er tilrettelagt som et grundkursus, der tager sigte på at give deltagerne en al-
men viden om sygekassernes arbejdsgrundlag
Med venlig hilsen
Niels Mørk

6. november 1965 fra Slagslunde-Ganløse Kommunes Sygekasse. (2000/1124/2)

Til sognerådet i Slagslunde-Ganløse Kommune
v/ Hans Aa. Jørgensen.
Bestyrelsen for Slagslunde-Ganløse Kommunes Sygekasse ansøger herved i lighed 
med tidligere år tilskud fra kommunen til sygekassen for året 1965.
Håber på velvillig behandling af andragenet.
NB: Vedlagt 2 eksemplarer af de nye kontingentsatser gældende fra 1. januar 1966 til 
brug for sognerådet.
Med venlig hilsen
P.b.v.
Sv. Aa. Hedemann

8. december 1965 fra Direktoratet for Sygekassevæsenet. (2000/1124/2)

Til bestyrelsen for Slagslunde-Ganløse kommunes sygekasse.
Ved skrivelse af 21. september 1965, jfr. Skrivelse af 18. november 1965, har bestyrel-
sen under henvisning til § 10, srk. 2, i sygeforsikringsloven forelagt direktoratet 
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spørgsmålet om, hvorvidt nedennævnte personer kan blive stående i medlemsgruppe 
A, uagtet de pågældendes skattepligtige indtægt for skatteåret 1965766 har overskre-
det indtægtsgrænsen.
For så vidt angår Ole Xxxxx og hustru, er det oplyst, at ægtefællerne landbrug, fra den
4. februar 1965 har påbegyndt en lærlingeuddannelse som bygningssnedker, at fru 
Xxxxxx er beskæftiget med husligt arbejde til en løn af 600 kr. månedligt.
I denne anledning skal det meddeles, at direktoratet under hensyn til de foreliggende 
oplysninger i medfør af ovennævnte lovbestemmelse vil kunne godkende, at de pågæl-
dende bliver stående i medlemsgruppe A.
for skatteåret 1965/66 har haft en skattepligtig indtægt på 20.319 kr., at hr. Xxxxx , 
som hidtil har været beskæftiget ved 
P.d.v.
G. L. Wille

28. april 1966 fra Slagslunde-Ganløse Sogneråd. (2000/1124/3)

Til Slagslunde-Ganløse Sygekasse
v/ Marius Baumann
Sognerådet har ved sit møde den 12. april 1966 i henhold til lov nr. 239 af 10/6-1960 
angående sygekassernes bestyrelser, som sognerådets repræsentanter til Slagslunde-
Ganløse kommunes sygekasse valgt:
Hr. Karsten E. Larsen, Knardrup
Hr. Karl F. Hansen, Slagslunde
Hvilket herved meddels til sygekassens orientering.
P.s.v.
J. Orfelt  

10. juni 1966 fra Anker Xxxxxx. (2000/1124/3)

Til Slagslunde-Ganløse Sygekasse.
Jeg skal herved tillade mig at ansøge sygekassen om tilladelse til fortsat at bevare mit 
medlemskab – og min kones – som nydende medlemmer.
Indtægtsgrænsener i år blevet for mit vedkommende oversteget med 200 kr. på et år.
Til næste år vil min indkomst formentlig på grund af meget betydelige renteudgifter i 
anledning af husbyggeri, idet jeg p.g. af udvidelse af kommunekontoret var nødsaget 
til at flytte fra min hidtidige tjenestebolig. Min husleje er hermed blevet mere end 10-
doblet, og mine økonomiske forhold har såmænd aldrig været så slette, som de er nu.
Forventende velvillig behandling af mit andragende forbliver jeg,
ærbødigst
Anker Xxxxxxx

16. september 1966 fra Direktoratet for Sygekassevæsenet. (2000/1124/3)

Til bestyrelsen.
Da direktoratet ikke har modtaget de i skrivelse af 20. maj 1966 udbedte 3 eksempla-
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rer af kassens tillæg til hovedvedtægt, skal man anmode bestyrelsen om at foranledige,
at nævnte 3 eksemplarer snarest indsendes hertil.
P.d.v.
Holger K. Petersen
fg.

20. september 1966 til Direktoratet for Sygekassevæsenet. (2000/1124/3)

Direktoratet anmodes herved om godkendelse af en kontingentforhøjelse på 9 kr. pr. 
kvartal for henholdsvis A og B medlemmer fra den 1. jauar 1967. Nuværende kontin-
gent er henholdsvis 42 og 48 kr. pr. kvartal og fra 1. januar 1967 var  kontingentet 
fastsat til 51 kr. for A-medlemmer og 57 kr. for B-medlemmer som vedtaget på gene-
ralforsamlingen d. 24. marts 1966.
Bestyrelsen har d. 12. september afholdt bestyrelsesmøde og har konstateret at stigen-
de udgifter gør det nødvendigt yderligere at forhøje kontingentet fra 1. januar 1967 
med 9 kr. for hver gruppe pr. kvartal d.v.s. 60 kr. for A-medlemmer og 66 kr. for B-
medlemmer. (se vedlagte tillægsvedtægt).
Med venlig hilsen
Sv. Aa. Hedemann.

Oktober 1966 Notat. (2000/1124/4)

Sølvbryllup, Henry Pedersen og hustru, Ganløse by kan onsdag den 12. oktober fejre 
sølvbryllup.
Farum Blomster. 1 blomsterkurv til 50 kr. fra Slagslunde-Ganløse Kommunes Syge-
kasse.

1969 Cirkulæreskrivelse af 18. august 1969 fra Direktoratet for Sygekassevæsenet. (2000/1124/4)

Til bestyrelsen i samtlige sygekasser og centralforeninger.
Loven om børnetilskud og andre familieydelser bl. a. med bestemmelser om en almin-
delig adgang til barseldagpenge træder i kraft den 1. januar 1970.
Socialministeriet har i cirkulære af 8. juli 1969 givet vejledning om bestemmelserne i 
lov om børnetilskud og andre familieydelser, jfr. Lovbekendtgørelse af samme dato.
Lovens ikrafttrædelse er fastsat til den 1. januar 1970, samme tidspunkt som 
kildeskatteloven af 31. marts 1967 træder i kraft.

Nyordningen administreres af det sociale udvalg, medmindre kommunalbestyrelsen 
har bestemt, at administrationen af barseldagpenge skal henlægges til sygekassen un-
der kommunalbestyrelsens tilsyn.
Direktoratet for Sygekassevæsenet vil senere udsende vejledning til sygekasserne om 
den fremgangsmåde, der skal følges ved overgangen til den nye ordning.
Alice Bruun
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26. september 1969 fra Slagslunde-Ganløse Kommune. (1994/19/11)

Til Slagslunde-Ganløse Sogns Sygekasse
v/ hr. Sv. Aa. Hedeman
Knardrup, 2760 Måløv.

Som svar på Deres brev af 27-8-69 vedrørende spørgsmålet om administration af dag-
pengeordningen i henhold til socialministeriets cirkulære af 1. juli 1969, skal man her-
ved meddele, at sognerådet på sit møde den 24. d.m. har vedtaget at overlade admini-
strationen af kapitel 3 i lov af 8. juli 1969 om børnetilskud og andre familieytil syge-
kassen fra lovens ikrafttræden.
P.s.v.
J. Orfelt

-0-0-0-0-0-0-
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Beskrivelse (i uddrag) af ydelser 1946:

Begravelseshjælp:

- Når et ubemidlet nydende medlem afgår ved døden yder sygekassen en begravelseshjælp på 
1.015 kr.

- Børn 0 – 1 år 175 kr., 1 – 10 år 290 kr., 10 – 15 år 435 kr. 

Lægehjælp:

- Når et medlem ønsker hjælp af sin sygekasselæge, må medlemsbog og gyldig kontingent-
kvittering forevises lægen. Henvendelse om sygebesøg i hjemmet må så vidt muligt finde 
sted inden kl. 9 formiddag.

- Medlemmerne vælger ved hvert kalenderårs begyndelse hvilken af de læger, som kassen har
overenskomst med, de i dette år vil benytte. Kassen betaler kun lægehjælp, som er ydet af 
denne læge eller hans stedfortræder. Såfremt denne læge ikke træffes på grund af midlertidig
fravær i praksis og sygdommen kræver øjeblikkelig hjælp, kan medlemmet henvende sig til 
en anden med sygekassepraksis beskæftiget læge, og sygekassen skal da betale den læge 
som yder hjælpen, efter takst II.                  

Speciallægehjælp:

- Ved behandling hos speciallæger, med hvilke der består en godkendt, af kassen tiltrådt over-
enskomst, betaler kassen efter overenskomstens regler.

- Ved behandling hos andre speciallæger yder kassen, når behandlingen er tilrådet af medlem-
mets almindelige sygekasselæge, og bestyrelsen har givet sit samtykke hertil, en hjælp af 
indtil 2/3 af regningens beløb, dog indenfor 12 på hinanden følgende måneder ikke over 145
kr. til et medlem eller hvert barn under 15 år. Forinden hjælpen ydes, må specificeret og 
kvitteret regning fremlægges.

Kontrolafgifter lægebesøg i eget hjem:

- Om dagen på hverdage udenfor kl. 8 - 9; hver gang 2 kr. og hver gang ved tilkaldelse 4 kr.
- Om natten og helligdage; er sygekassen uvedkommende og sygehjælp betales af medlemmet

selv.

Behandling på helbredelsesanstalter:

- Før indlæggelse på sygehus m.v. kan foregå på kassens regning må henvendelse ske til be-
styrelsen.

- Undtagelse herfor i ulykkestilfælde og pludseligt opstående sygdomstilfælde.
- Erklærer sygekasselægen sygehusbehandling nødvendig, ydes fri behandling indenfor di-

striktet.
- Erklærer sygekasselægen behandling på et andet sygehus yder kassen behandling som til 

eget distriktssygehus.
- (red.: ophold på forskellige sanatorier og anstalter er detaljeret beskrevet i bogen).  

Ydelse af pengehjælp:

- Medlemmerne har adgang til at sikre sig en daglig pengehjælp. Ingen kan dog sikre sig 
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større daglig pengehjælp end hans gennemsnitlige daglige arbejdsfortjeneste. 
- Under anmeldt sygdom, der varer mindst 7 dage, yder kassen fra anmeldelsesdagen den sik-

rede dagpengehjælp.
- Under ophold på sygehus m. v. nedsættes den daglige pengehjælp med en fjerdedel.
- For sygdom hvor den sikrede til dels er i stand at varetage sin gerning ydes ingen hjælp. 

Medicin:

- Kassen yder ¾ af betalingen for medicin som lægen ordinerer og som må anses for særlig 
betydningsfuld.

- Medlemmer betaler egen andel af regningen ved udlevering på apoteket.
- Kassen betaler ikke porto eller emballage ved forsendelse af medicinen.

Tandpleje:

- Kassen yder ½ af udgiften til tandpleje hos den eller de tandlæger med hvem kassen har af-
sluttet kontrakt.

Hjemmesygepleje:

- Kassen yder, når lægen erklærer det nødvendigt, fri sygehjælp i hjemmet ved autoriseret, 
fuldt uddannet sygeplejerske.

Massage:

- Når sygekasselægen erklærer massagebehandling nødvendig yder kassen ½ af udgiften.
- Bandager, bind, briller og hjælpemidler:
- Hjælpen ydes kun efter anordning af sygekasselægen og anvisning af bestyrelsen
- Kassen afholder, hvis et ulykkesforsikringsselskab ikke er involveret, 2/3 af udgiften.

Barselshjælp:

- Fri jordemoderhjælp, honorar samt de med fødslen forbundne forbindsstoffer m.v.
- Kassen betaler nødvendig lægehjælp ved fødslen.
- Kassen skal være underrettet forud for fødslen. 

Fribefordring:

- Fribefordring ved sygdom varetages af kommunen.

-0-0-0-0-0-0-
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1957

Bestyrelsesmøde d. 17. marts på Ganløse kro.
Formanden åbnede mødet og meddelte at kassereren Baumann havde stillet krav om løn forhøjelse. 
Kassereren havde stillet krav om en forhøjelse af ca. 44 % af sin nuværende løn. Han henviste til at 
dette svarede til hvad han kunne tilkomme i henhold til en overenskomst som sygekasse kasserer 
havde fået oprettet. Det oplystes at Baumann ikke var medlem af denne sammenslutning. Efter no-
gen diskussion enedes man om at imødekomme kravet imod at Baumann indmelder sig i nævnte 
forening.

Generalforsamling d. 17. marts 1957 på Ganløse kro.
Formanden åbnede forsamlingen og udtalte at det glædede ham at der var mødt så mange medlem-
mer. (der var kun mødt to medlemmer ud over bestyrelsen som heller ikke var mødt fuldtalligt). Un-
der beretningen oplyste formanden at direktoratet var faldet over at et par af kassens læger havde et 
meget stort forbrug af medicin Det blev henstillet til bestyrelsen at forhandle med de pågældende 
læger om at nedsætte deres forbrug, for så vidt dette var muligt.
Forhandling med en af lægerne har fundet sted, og vedkommende modtog henstillingen. Formanden
oplyste at kassen stod for at skulle have nye vedtægter. Beretningen godkendtes. 
Kassereren aflagde det reviderede regnskab der balancerede med 103.360,65 kr.
Medlemstallet var 859 nydende og 124 bidragsydende. Regnskabet godkendtes.
Valg til bestyrelse bortfaldt, da der ikke var indkommet forslag og de nuværende fortsætter som hid-
til. Revisor Valdemar Nielsen genvalgtes ligeledes. Toges til efterretning.
Formanden havde stillet forslag om højeste tilskud til bind og bandager samt briller m. m.
Under eventuelt foreslog Henri Nielsen at man forhøjede formandens løn fra 70 ører til 1 kr. pr. 
medlem. Dette forslag vedtoges.
Til slut drøftedes sygekassens 100 årige bestående. Man enedes om at bestyrelsen samt indbudte 
gæster mødes til frokost på Ganløse kro d. 22. juni. Udgiften hertil afholdtes af sygekassen.
Til slut hævede formanden mødet og takkede for lønforhøjelsen, samt for godt samarbejde i det 
forløbne år.
Protokollen oplæst og godkendt.
Ingvor Larsen. 

-0-0-0-0-0-0-

- 37 -

Red.:
Uddrag af protokol fortsat



Optagelse.
Alle voksne over 16 år kan optages som medlem i gruppe B.
Overførsel til gruppe A muligt hvis den skattepligtige indkomst kommer under 19.000 kr., for for-
sørgere i landkommuner og enlige 14.900 kr.
 
Kort tekst om de enkelte ydelser.

Lægehjælp
Som B-medlem kan De frit vælge, hvilken læge De vil konsultere. De betaler selv reg-
ningen og får en væsentlig del af beløbet refunderet af sygekassen, afhængig af læge-
hjælpens art.
For tiden betaler sygekassen:
Alm. Konsultation kr. 12,00
Telefonkonsultation kr.   9,00
Recept kr.   7,00
Øjenlæge kr. 29,00
Ørelæge kr. 27,00
Speciallæger kr. 60,00.

Sygehusbehandling
B-medlemskab giver ret til gratis ophold og behandling på offentlig sygehus.

Medicin
Håndkøbsmedicin gives der ikke tilskud til
Lægeordineret medicin gives der 75% tilskud.

Tandpleje
50% tilskud til almindelig behandling.

Briller og bandage
Det første par briller i standard kvalitet ydes fuld refusion
Brokbind og bandager ydes der 2/3 tilskud til.
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1961. Brochure for B-medlemmer:



Fysiurgisk behandling
5.20 kr. refusion af hver behandling, høst 200,00 pr. år.

Fødsel
Refusion af en de4l af udgifterne til jordemoder, læge og fødepakke.
Dagpenge (ekstra kontingent) kan modtages i 14 dage efter fødslen.

Ulykkestilfælde
Sygekassen yder store beløb til læge, sygehus og evt. begravelse.

Socialvejledning
Sygekassen yder gratis rådgivning ved sociale problemer.

-0-0-0-0-0-0-

1965. Ansøgning om statstilskud:

Skema til brug ved beregningen af statstilskud for året 1965.
NB: I medlemstallet må ikke medtages B-medlemmer samt medlemmer, hvis kontingent er hvilen-
de, samt medlemmer der står i uvedtægtsmæssig restance med medlemsbidrag.

Tilskud pr. medlem:
a) Antal A-medlemmer pr. 31/12 1965 for hvilke staten yder et tilskud

på 5 kr. pr. medlem 926x5 kr. = 4.630,00 
kr.

b) Tilskud til ydelser:
Udgifter til medicin i henhold til bekendtgørelse der fuldtud refunderes 8.130,68 
kr. 

c) Udgifter, af hvilke ¼ refunderes af staten:
1. Frivillige alm. Dagpenge               -
2. Frivillige dagpenge, barsel               -
3. Sygehus 28.711,35
4. Reconvalescenthjem   1.655,50
5. Almindelig lægehjælp 68.620,09
6. Speciallægehjælp 10.570,73
7. Tandlægehjælp 19.893,47
8. Fysiurgisk behandling   4.234,76
9. Hjemmesygepleje               -
10. Medicin 38.360,23
11. Briller, bind, bandager   4.574,10
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Red.: 
Staten vil fortsat sikre sig at tilskuddet kun 
tilfalder de ubemidlede.



12. Jordemoderhjælp   4.554,80
I alt             181.180,03x¼ = 45.295,01 kr.

d) Udgifter til speciallægehjælp
Heraf refunderes ¾ af staten 2.593,45x¾ =   1.945,09 
kr. 

Tilsammen 60.000,78 kr.

Modtaget forskud i juli 1965 12.000
i oktober 1965 12.000
i januar 1966 12.000

Forskud i alt 36.000,00 kr.
Tilgodehavende statstilskud 24.001,00 kr.
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-0-0-0-0-0-0-

1969

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. august 1969 hos kassereren kl. 1930.

Dagsorden:
1. kasseopgørelse
2. meddelelser fra formanden
3. medhjælp til kontoret
4. kontingentforhøjelse pr. 1/1-70
5. regnskabsoversigt
6. redegørelse fra delegeretmøde i Odense d. 22 – 23 august.  

Ad 1) kassebeholdning afstemt bilag

Ad 2) forskellige cirkulærer fra Centralforeningen. Tidsskriftet Otium fra Ensomme Gamles Værn 
opfordrer Sygekassen til at tegne abonnementer til kassens ældre, der var enighed om at undlade 
dette indtil videre, da Helse i forvejen uddeles. Meddelelse om uanmeldt kasseeftersyn fra Direkto-
ratet den 17. og 18. juni 1969. Der var 23,28  kr. for meget i kassen som blev ført til indtægt. Endvi-
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dere konstateredes uvedtægtsmæssige restancer. Direktoratet henstillede at bestemmelserne i denne 
henseende overholdes nøje. Cirkulæreskrivelse af 19. august 1969 fra direktoratet vedrørende dag-
pengeordning m.v. Meddelelse og spørgeskema fra Direktoratet vedrørende udbetaling af barsels-
penge, om hvorvidt disse skal udredes af kassen eller af kommunen efter 1/1 – 70. Der var alminde-
lig stemning for at fortsætte med dette fra sygekassens side. Meddelelse fra Centralforeningen af 
Sygekasser med orientering om sygekassernes stilling til socialreformkommissionens arbejde. Re-
præsentanter til Centralforeningens generalforsamling lørdag den 6. september i Folkets Hus, Kø-
benhavn:
Svend Aage Hedemann
Marius Baumann
Karen Fog-Pedersen
Erik Larsen
Magnus Nielsen
+ evt. Kaj Thygesen

Ad 3) Bestyrelsen vedtog at antage en medhjælper til aflastning af kasseren normalt 4 – 5
Timer ugentlig, bl. a. i forbindelse med overgang til Fællessystemet.

Ad 4) På grund af stigende udgifter bl. a. i forbindelse med nye overenskomster med lægerne, der i 
etaper vil stige i løbet af 1970 med indtil 100 % vedtog bestyrelsen at forhøje kontingentet fra 1/1 – 
1970.

Ad 5) Efter kassererens regnskabsoversigt fastsættes ovennævnte kontingentforhøjelse til 15 kr. pr. 
kvartal for A-medlemmer således at disse kommer til at betale i alt 84 kr. pr. kvartal og 15 kr. for B-
medlemmer, således at disse kommer til at betale 90 kr. pr. kvartal.

Ad 6) Formanden, der havde deltaget i delegeretmøde i Odense, fortalte kort om Sygekassernes for-
slag til oprettelse af helsecentre som modstykke til kommissionens forslag til omlægning og ind-
lemmelse under socialforsorgen.

Sluttelig bevilligede bestyrelsen 100 kr. til Astmaferiecentret i Adserballe pr. Fynshav. Mødet hævet
22:30. 

1970

Bestyrelsesmøde 3/1 1970 hos M. Baumann.

Formanden takkede for opmærksomheden ved sit sølvbryllup
Drøftelse af sammenlægning med Stenløse Vexø da de to kommuner iflg. Ministeriel be-
stemmelse vil blive sammensluttet pr. ¼ 1970, skal der også ske en sammenlægning af de 2 
sygekasser. Formanden redegjorde for de praktiske problemer i denne anledning og meddel-
te at der vil blive afholdt fællesmøde i Stenløse den 6/1 med konstituering af  sammenlæg-
ningsudvalg.
De forenede sjællandske sygekasser har udarbejdet retningslinjer for sammenlægningsarbej-
det.
Placering af kassens administration blev drøftet, og der var alm. Stemning for Stenløse By, 
men mulighed for et filialkontor i Ganløse blev drøftet uden der dog blev taget nogen beslut-
ning.
Slagslunde-Ganløse har en hjælpefond som bliver overført til sammenlægningsudvalget, 
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kassebeholdning kr. 65,34, fondet kan ophæves og overføres til sygekassens formue, men 
bestyrelsen henstiller at ophævelse af venter senere ophævelse af privat begravelsesforening 
hvis formue ifølge Begravelsesforeningens love skal tilfalde sygekassens hjælpefond.
Sammenlægningsudvalget foreslås til 8 repræsentanter hvoraf hver kasse udpeger 4. Fra 
Slagslunde-Ganløse indstiller bestyrelsen Sv. Hedemann , Erik Larsen, Poul Olesen og Kaj 
Thygesen, suppleant Karen Fog-Pedersen.
Mødet hævet 15:40. 

 Ekstraordinær generalforsamling på Liselund kl. 1930 d. 9/2 - 1970.

Dagsorden:

1. Valg ag dirigent
2. Sammenslutning af sygekasserne i Slagslunde-Ganløse og Stenløse-Veksø
3. Bemyndigelse til sammenlægningsudvalget til at foretage det videre fornødne i forbin-

delse med etablering af én sygekasse i Stenløse Kommune fra ¼ 1970,  herunder at ud-
skrive og forestå valg af repræsentantskab.

Syv medlemmer var mødt.

Ad 1) formanden blev valgt
Ad 2) formanden meddelte at som følge af at Stenløse-Veksø og Slagslunde-Ganløse kom-
muner vil blive sammenlagt og der må kun være én sygekasse i hver  kommune skal der og-
så ske en sammenlægning af de 2 sygekasser. Formanden berettede derefter om det praktiske
arbejde  i forbindelse hermed som foregår i et sammenlægningsudvalg som er sammensat af 
de 2 kasser, hvis protokol refererer enkeltheder om arbejdet heri.
Ingen ønskede ordet til formandens beretning
Ad 3) Bemyndigelsen blev givet.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 2000.

Ordinær generalforsamling d. 9/3 1970 i Slagslunde Forsamlingshus.

Dagsorden: 

1) valg af dirigent, 
2) beretning, 
3) regnskab for året 1969, 
4) indkomne forslag.

Fremmødt 1 medlem.

Formanden bød velkommen til kassens sidste ordinære generalforsamling.
Ad 1) Erik Larsen, Knardrup blev valgt
Ad 2)  Formanden Svend Hedemann indledte beretningen med et kort tilbage blik på 
kassens virke og koncentrerede sig derefter over det sidste års virke, bl. a. at kontingentet 
sidste kvartal var blevet forhøjet efter meddelelse fra direktoratet, omtalte administrationen 
af barselspenge, tilskud til kiropraktikerbehandling som endnu ikke er anerkendt men der 
blev arbejdet med det i et udvalg. Omtalte sammenlægningen med Stenløse-Veksø sygekas-
se 1/4 1970 i lighed med sammenlægningen af kommunerne, det praktiske arbejde hermed 
blev varetaget i er fællesudvalg udpeget af de 2 kassers bestyrelser. Den nye kasse, hvis 
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navn bliver Stenløse Sygekasse skal ledes af et repræsentantskab hvortil bestyrelsen foreslår 
til 10 medlemmer med 3 supp.
Ingen ønskede ordet til beretningen.
Ad 3) Kassereren forelagde regnskabet og kommenterede et trykt regnskab so  balancerede 
med kr. 566.966,21, årets driftsoverskud kr. 26.506,87,
Nettoformue kr. 154.687,22 = 101,87 pr. medlem.
1968: 1081 A-medlemmer, 297 B-medlemmer og 122 C-medlemmer
1969: 1172 A-medlemmer, 358 B-medlemmer og 131 C-medlemmer
Regnskabet var revideret d. 17/2 1970 uden bemærkninger.
Ad 4) Udgik da der ikke var indkommet forslag.

Formanden takkede for fremmødet til denne den sidste generalforsamling i Slagslunde-Gan-
løse Sygekasse, takkede bestyrelse, kasserer og revisorer for godt samarbejde.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:40.
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Red.:
Bemærk at kun et medlem var mødt til den sidste generalforsamling ud
af en medlemsskare på over 1600 og i en forening der var stiftet i 
1856. En forening der også var et socialt samlingspunkt med dilettant-
forestillinger og med fane og fanebærer og fanebærersuppleant valgt 
på generalforsamlinger.
Sammenlægningen med Stenløse-Veksø har sikkert også været en svær
proces for selvforståelsen. 

Slagslunde-Ganløse Sygekasses sparekassebog ved lukning 1970.



Økonomi, Slagslunde-Ganløse Sogns Sygekasse. 

1963 1964 1965 1966 1967 1968
Indtægter
Kontingent A + B medl. 133.594 150.497 158.528 206.995 301.946 374.268
Kontingent C medlemmer 2.456 2.180 1.933 1.928 2.490 5.139
Kontrolafgifter 244 264 294 148 491 586
Statstilskud 46.913 46.736 60.001 72.328 77.672 97.132
Kommunetilskud 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Renter 2.934 2.780 3.279 3.244 2.102 2.657
Administrationsgodtgørelse 1.694 1.874 1.826 3.204 3.666 2.951
Udgifter
Frivillige dagpenge 1.251 161 - 4.158 1.002 0
Sygehuse 27.809 26.864 31.599 34.702 34.351 36.210
Rekonvalescenthjem 1.028 2.764 1.549 3.703 1.512 1.674
Alm. lægehjælp 64.124 64.826 76.167 88.387 94.747 110.495
Speciallæger I 6.768 10.455 14.104 15.051 15.931 25.574
Speciallæger II 2.533 4.517 7.205 8.124
Tandlæger 17.554 18.752 24.281 55.000 53.084 78.928
Fysioterapeuter 3.259 3.292 5.164 8.827 8.165 7.288
Alm. Medicin 28.985 30.975 38.464 47.607 61.300 76.113
Jordemødre 4.572 3.948 5.723 5.994 5.036 11.355
Briller, bind og bandager 4.356 4.080 5.391 5.979 6.427 9.113
Udligningskassen 7.401 9.388 9.862 10.012 12.797 13.973
Lønninger 13.684 15.270 16.439 20.069 23.154 22.106
Kontorudgifter 3.947 3.636 4.978 5.913 8.643 16.374
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Regnskab



Indtægter i alt 189.835 213.488 235.831 300.356 396.818 487.683
Udgifter i alt 184.738 207.322 252.810 329.456 346.550 443.092
Resultat 5.097 6.165 16.979 29.100 50.267 44.591

A-medlemmer 921 925 915 975 1081
B-medlemmer 207 259 288 287 297
C-medlemmer 93 89 84 78 122
I alt 1221 1273 1287 1340 1500

-0-0-0-0-0-0-
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Red..
Sygekasseaktiviteterne fortsatte i den sammenlagte 
Stenløse Sygekasse pr. 1. apr. 1970.



Slagslunde Sygekasse
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Red.:

Der er ikke fundet arkivalier på lokalarkivet der beskriver aktivite-
terne i denne sygekasse.

Hvornår den er oprettet vides derfor ikke.

Slagslunde Sygekasse omtales i protokollen for Ganløse Sygekas-
se der i 1914 forespørger om interessen for at blive statsanerkendt.

Slagslunde svarer efter behandling på en generalforsamling: 

Ikke at søge statsanerkendelse under nogen som helst form`.

Slagslunde Sygekasse omtales igen i 1916 i Ganløses protokol: 

På generalforsamlingen den 27/2 1916 på Gandløse Kro orientere-
de formanden om en anmodning fra Slagslunde Sygekasse om at 
blive optaget i Gandløse Sygekasse. Det vedtoges enstemmig at 
optage Slagslunde Sygekasse med 75 medlemmer med en sum af 
1700,00 Kr.

-0-0-0-0-

Der kan så gættes på hvorfor at stemningen i Slagslunde er vendt,  
der er formentlig valgt en ny bestyrelse. Den selvstændighed syge-
kassen havde uden statens indblanding er således opgivet til fordel
for medlemskab i en større statsanerkendt sygekasse.



Stenløse-Veksø Kommunes Sygekasse. 1936 – 70
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Red.:
Beskrivelsen af denne sygekasse er en fortsættelse af den hid-
tidige:
Søsum Sygekasse
der på en generalforsamling i 1936 vedtog at ændre navn til
Stenløse-Veksø Kommunes Sygekasse

Red.:
Resumè

Sygekassens aktiviteter er vel dokumenterede i perioden 1936-70.
Så sent som i 1938 drøfter bestyrelsen mødepligt for fanebæreren og om han skal have løn.
Sygekassens økonomi er en blanding af medlemsbidrag, statstilskud og et tilskud fra 
kommunen som kassen skulle ansøge om hvert år.
Medlemmer sendes oftere på sanatorier m.v. med tilskud fra kassen.
Kassen tilbød kommunen at overtage sygeplejen i hjemmet mod at betale 1 kr. pr. medlem pr.
år. Det blev der ikke noget ud af. (Slagslunde-Ganløse kommune overtog opgaven i 1959).
Kassen var udsat for et indbrud hos kassereren i 1940. Tabet blev opgjort til 3378,88 kr.  
Tabet var forsikret.
På grund af voksende kontingent restancer indførtes girokort som betalingsmåde i 1950.
I 1960-erne bliver sygekassen så stor at funktionærer er nødvendige i administrationen.
Medlemstallet er i 1966 på 2.400 og i 1970 vokset til 3.350. Den store tilflytning er begyndt.
Kassen fusioneres med Ganløse i 1970 som en konsekvens af kommunalreformen. 



Medlemsliste 1938

14 – 2 – 37 bestyrelsesmøde.
Det vedtoges at foreslaa Generalforsamlingen i Forbindelse med Sygeplejeforeningen og kommu-
nen at indføre Hjemmesygepleje, mod at Sygekassen betaler 1 Kr. om Aaret pr. Medlem.
Sogneraadet mente at Forslaget om Hjemmesygepleje blev Kommunen for dyrt bortfaldt Forhand-
lingerne herom.
Formanden gav Oplyning om fremgangsmaaden til anskaffelse af Briller og Bandager. 
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Red.:
Sygekassen havde i 1937 over 1000 medlemmer og 
var således en stor lokal kasse.
Hvad der har betinget kassens store medlemstal 
fremgår ikke af protokollerne.

Red.:
Forkortede uddrag fra forhandlingsprotokollen.
Det originale sprog og stavemåde bibeholdt.



14 Juli 1938 bestyrelsesmøde.
Der forhandledes om Mødepligt for Fanebærer; der var vedtaget paa Generalforsamlingen d. 9/2 i 
1919 at der skulde betales en Bøde paa 2 Kr. saafremt de ikke mødte naar de var tilsagt; det vedto-
ges paa Bestyrelsesmødet at forlægge Generalforsamlingen, at forhøje Bøden fra 2 til 10 Kr.

12 August 1938 bestyrelsesmøde.
Paa Grund af Formandens Død besluttede Bestyrelsen at afholde en ekstraordinær Generalforsam-
ling Mandag d. 29. ds paa Stenløse Kro.

23 Febr. 1939 Ordinær Generalforsamling.
Naar et Medlem eller et Medlems Barn under 15 Aar, som lider af Former af Lungebetændelse, der 
skyldes Pneumokokker, enten under Behandling i Hjemmet eller under Indlæggelse paa Sygehus 
undergives Behandling med Pneumokokserum, betaler Sygekassen – efter Regning fra Statens Se-
ruminstitut – som Hjælp til denne Behandling 8 Kr. pr. Dosis

17 – 2 – 1940 Bestyrelsesmøde.
Ved sidste Generalforsamling blev der henstillet til Bestyrelsen om at undersøge om at faa en Løn-
net Fanebærer og det vedtoges at Lønnen skal være 12 Kr. pr. Gang hvis det skal være en Lønnet 
Fanebærer. 
(red.: blev vedtaget på efterfølgende generalforsamling)

2 – 9 – 1940 Bestyrelsesmøde.
Alle var mødt.
Der var Indbrud hos Kassereren Natten imellem d. 30. og 31. Juli 1940 hvor Tyvem tog Pengekas-
sen hvor der var et Beløb paa 897 Kr. 2 Øre og 5 Check paa tilsammen 2481 Kr. 88 Øre.
Kassen havde Tyveriforsikret.

4 – 11 – 1940 Ekstraordinær generalforsamling.
Det blev enstemmigt vedtaget at slette Begravelseskassen og lade Formuen gaa over til Sygekassen.
Begravelseshjælpen fasrsættes til følgende Takster: 200 Kr. for Medlemmer og Børn under 14.  0-1 
Aar = 40 Kr., 1-10 Aar =40 Kr., 10-14 Aar = 100 Kr.

22 Febr. 1950 bestyrelsesmøde.
Formanden redegjorde for Sygekassens restancer der bliver større og større for hvert kvartal. Besty-
relsen enedes om at prøve at sende Girokort med opkrævning ud saa de selv kan sende Pengene  
hvis de ikke kan betale naar Opkræveren kommer.

21 – 11 – 60 bestyrelsesmøde.
Landsforeningen af vanføre ansøgte om Tilskud – det bevilgedes at give 35,00 Kr.
Jvfr. journalnr. 1959 – 5 – 24 Frederiksborg Amtsraad afsluttede Overeneskomst med Kolonien 
Dianalund angaaende optagelse af SYGE fra Amtets Sygehuse paa Kolonien Philadelfia.
Der var 23 udestaaende Restancer.

20 – 2 – 61 bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen enes om at forhøje Sygekassens kautionsforsikring for Kasserer og Opkræver.
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Red.:
Det var relativt store beløb indbetalt af 
medlemmerne som man ønskede at sik-
re.



3 – 9 – 62 bestyrelsesmøde.
Formanden meddelte at de 7 yngste Klassetrin kan i år deltage fuldtud i Skoletandplejen.

13 – 11 – 62 bestyrelsesmøde.
Da vores første andsøgning om Kommunetilskud blev afslaaet d 14 – 9 – 62 vedtog bestyrelsen at 
fremsende et nyt andragen om et tilskud som de sevanlige Aar. 

27 – 5 – 1963 bestyrelsesmøde.
Der forelaa Opsigelse fra Hans Hansen som Opkræver.
Og da Opkræveren ikke vilde mere blev Bestyrelsen enige om at gaa over til Ciro indbetaling fra 
den første Juli 1963.

Tirsdag d. 27 – 8 – 1963 bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen har enestemmigt vedtaget at Medlemmerne selv skal betale Portoen ved indbetaling af 
Kontingent fra 1 – 1 – 1964.
Aabningstider af Kontoret bliver forandret til Tirsdag fra Kl. 14 til Kl. 17 og for Fredag fra Kl. 14 
til Kl. 20.

-0-0-0-0-0-
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Side 2Gældende fra 1. april 1964



-0-0-0-0-0-

D. 10/8 64 bestyrelsesmøde hos Kassereren.
Overenskomsten mellem `Sammenslutningen af Sygekasser` med fastansat Personale og Dansk 
Funktionærforbund er gældende ved Sygekassen.
Nuværende Funktionær indplaseres i overenskomstens 2. Lønklasse.

Bestyrelsesmøde hos Kassereren d. 9 – 2 – 1965.
Fra 1. Januar 1965 at regne er følgende indtægtsgrænser for en Persons berettigelse til optagelse og 
forbliver i en anerkendt sygekasses gruppe A. Familieforsørgere 19.900 Kr., enlige 14.900 Kr., 
Børnetillæget fastsættes til 2.275 Kr. 

1966, antal medlemmer:
- A          528
- B          132
- C        1763

I alt     2423

-0-0-0-0-0-
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Side 3 Side 4



-0-0-0-0-0-

Bestyrelsesmøde afholdt hos Kassereren d 13 – 9 – 1967.
Bestyrelsen drøftede om Kontingentforhøjelsen og blev enige om at forhøje det med 12 Kr. hen-
holdsvis for A-mdl 72 Kr. og B-mdl 78 Kr.

Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 1. Oktober 1968.
Bestyrelsen behandlede en klage fra et medlem mod lokale lægers behandling.
En redegørelse fra lægerne indhentes og sendes til Centralforeningen.

Tirsdag d. 18 – 2 – 1969 bestyrelsesmøde paa Kontoret.
Socialministeriet bekendtgørelse af indtægtsforhold i hovedstadsomraadet, forsørgere 45.700, ikke 
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forsørger 34.300 Kr. Det øvrige land forsørger 40.100 Kr. ikke forsørger 30.100 Kr.

Den 25. juni 1969 afholdtes bestyrelsesmøde på kontoret.
Formanden oplæste cirkulære vedr. konsulenthjælp ved sammenslutning af sygekasser.

Den 16. sept. 1969 kl 1930 bestyrelsesmøde på kontoret.
Skr. af 12/9-69 fra Kommunen om tilladelse til at sygekassen lejer et lokale på Byvej 42 til kontor 
samt at bevilge en telefon til kasseren.

Aar 1970 den 13 februar kl 1930 afholdtes generalforsamling på Veksø Kro.
Formanden Andreas Bohn bød velkommen.
Formanden oplæste dagsordenen.
Man vedtog enstemmig at ophæve Stenløse-Veksø sygekasse med virkning fra 1. april 1970, og 
man var ligeledes enige om, at den nye storsygekasse skal hedde Stenløse sygekasse.
Fællesudvalget blev bemyndiget til at foretage det videre fornødne vedr. etablering af den nye syge-
kasse, samt at dette skal forestå valg af repræsentantskabet.

Medlemstallet pr. 18. marts 1970 var 3348.
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Red.:
Kasserne blev holdt i stram snor med revision fra 
begyndelsen af 1900-tallet ved statsanerkendelse og 
til det sidste.
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-0-0-0-0-0-
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(Redigeret af red.)
Erindringer af Asta Hansen optaget i 1995. 
Min mand Oluf Hansen og jeg har arbejdet med sygekassen fra 1938 til 
den lukkede i 1973. Vi boede på gården Rosendal på Stenlillevej og sy-
gekassen var et bijob. Medlemmerne kom ud til os, vi havde `kontortid` 
altid, og skulle have underskrift til tilskud til briller og meget andet in-
den de så tog til Søsum hvor kassereren boede for at hente pengene. Oluf
blev efterhånden forretningsfører og kasserer for kassen og fik nu løn for
arbejdet. 50 ører pr. medlem fik vi og jeg fik først noget for mit arbejde 
da Oluf holdt op.  Vi flyttede til `Bangsbo` på Byvej i Stenløse og havde 
kontor der inden vi fik kontor i samme hus som telefoncentralen (det gu-
le hus ved anlægget) og der sluttede epoken med sygekasser pr. 1. april 
1973.

Stenlillevej set fra Frederikssundsvej set mod nord tv. for lysmast ses Rosendalgård, de 2 
Maglehøje - ca. 1930



-0-0-0-0-0-0-

-0-0-0-0-0-0-
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Red.:
Sygekassen blev sammenlagt med Ganløse som 
en del af kommunalreformen i 1970.
Der måtte kun være 1 sygekasse i hver kommu-
ne.
Den fusionerede sygekassen fortsatte under nav-
net  Stenløse sygekasse.

(Redigeret af red.:)
Erindringer optaget i 1970 af Karl Jensen, kaldet `Klokker Karl` søn af 
den gamle `klokker`, og boede på Byvej i Stenløse.
Den gamle sygekasse, jeg kan ikke huske hvornår den er startet men det 
er også lige meget, de ville ikke have statsanerkendelse da de kunne få 
det. Det ville de i Søsum og Søsum Sygekasse endte med at blive den 
store som nu hedder Stenløse Sygekasse. De har altid kunnet noget i 
Søsum og det selv om vi i Stenløse da er hovedstaden her omkring, de 
må have haft nogle mennesker som bedre kunne se fremtiden. 

(redigeret af red.:)
Erindringer af Gerda Madsen, Stenløse.
Som en del af barselshjælpen fra sygekassen fik mødrene udleveret mæl-
kemærker som et tilskud til betaling hos mælkemanden. 
Gerda Madsen fortæller at mælkemanden var en meget flink mand der 
ikke rigtig havde styr på mærkerne og i den sidste ende aldrig fik sin be-
taling for mælken selvom hun ofte insisterede på at betale.



Stenløse Sygekasse
Den fusionerede i 1970.

I forbindelse med kommunalreformen i 1970 blev antallet af kommuner reduceret fra 1098 til 277. 
Det blev et vilkår at der kun kunne være en sygekasse i hver kommune. 
Det betød at der lokalt i den nye Stenløse Kommune skulle ske en sammenlægning af 

- Slagslunde – Ganløse  kommunes sygekasse, med ca. 1.600 medlemmer og
- Stenløse kommunes sygekasse med ca. 3.350 medlemmer.

Til at gennemføre sammenlægningen udpegedes i de 2 ophørende sygekasser medlemmer til at 
indgå i sammenlægningsudvalget.
Udvalgets første møde var den 6. januar 1970 hvor udvalget blev nedsat.
Fra Stenløse-Veksø:

- Andreas Bohn
- Karen Pedersen
- Thorvald Andersen
- Aase Munch
- Oluf Hansen (tilforordnet)
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Red.:
Resumé.

Ved ekstraordinære generalforsamlinger i Stenløse og Ganløse valgtes medlemmer til at 
danne sammenlægningsudvalget.
En ny bestyrelse blev valgt med et repræsentantskab på 25 medlemmer.
Skriften på vægen var dog klar, den nye kasse ville få en kort levetid.
Sygekasseorganisationen søgte forgæves at forhindre det uundgåelige – statens overtagelse.
Meget af bestyrelsens arbejde var at administrere direktiver fra staten og fra sygekassernes 
fællesorganisation. 
Sygekassen lukker den 1. april 1973 og en epoke med medlemsdrevet sygesikring afsluttet.



- Peter Bredde Hansen (suppleant)
Fra Slagslunde—Ganløse:

- Sv. Aa. Hedemann
- Erik Larsen
- Kaj Thygesen
- Poul Thorsen
- Karen Fog Pedersen (suppleant)
- Marius Baumann (tilforordnet).

Til formand valgte udvalget: Andreas Bohn
Og til næstformand  Sv. Aa. Hedemann
Og til sekretær Poul Thorsen .

Udvalgets første rigtige møde var den 14. januar i Stenløse- Veksø sygekasses lokaler.
Fraværende med meldt forfald: Karen Fog Pedersen, Erik Larsen.

1) Dato for sammenlægning: 1. april 1970.
2) Forslag til vedtægt (tillægsvedtægt) for den nye sygekasse.

Det vedtoges at lade de i øjeblikket for begge de nuværende sygekasser gældende 
tillægsvedtægter der er enslydende for begge kasser og som inkluderer alle frivillige ydelser,
herunder tilslutning til rejseforsikring, være gældende for den nye sygekasse. Ensartetheden 
for de nævnte vedtægter var dog ikke gældende for kontingentets vedkommende idet 
Stenløse-Veksø sygekasse har følgende kontingenter: A  kr. 81 pr. kvt., B  kr. 87 pr. kvt. 
Medens Slagslunde-Ganløse har: A  kr. 84 pr. kvt, B  kr. 90 pr. kvt.
Det vedtoges at lade det for Slagslunde-Ganløse gældende kontingent have gyldighed for 
den nye sygekasse.

3) Da den nye sygekasse får over 5.000 medlemmer skal der vælges et repræsentantskab.
Det vedtoges at lade et repræsentantskab på 25 medlemmer vælge, heraf følger at også 6 – 7 
stedfortrædere skal vælges. Endvidere vedtoges at lade alle repræsentanter modtage 
Sygekassetidender.

4) Sygekassekontoret og evt. filialkontorets placering.
Det vedtoges at samle administrationen i Stenløse-Veksø nuværende lokaler i Stenløse. Der 
skønnedes ikke at være behov for filialkontorer under hensyn til at der ikke er nævneværdig 
søgning af medlemmer  ved Slagslunde-Ganløse sygekasses nuværende kontor. Skulle 
behov senere opstå vil konsultation senere kunne oprettes.

5) Overførelse af formue m. v. 
De i de 2 sygekasser værende legater overføres til den nye kasse uden ændringer og 
formuerne fra begge kasser overføres ligeledes til den nye kasse.

6) Ekstraordinær generalforsamling.
Afholdes snarest muligt i henhold til bestemmelserne, i begge kasser, nyt møde i 
sammenlægningsudvalget kan først fastsættes efter at generalforsamlingerne har været 
afholdt.

Andreas Bohn, Th. Andersen, Aase Munch, Sv. Aa. Hedemann, Karen Pedersen, Kaj 
Thygesen, P. Thorsen.

Sammenlægningsudvalgsmøde den 18. feb. 1970.
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Red.:
Efterfølgende mødereferater er af red. let tillempede.



Fraværende med forfald: Thorvald Andersen.
7. Ansættelse af Marius Baumann som kasserer i den nye sygekasse.
Formanden for sammenlægningsudvalget Andreas Bohn ønskede, at denne sag skulle 
drøftes som første punkt, ønskede gerne at Stribolt-Nielsen, der var tilstede, forsøgte at 
ordne denne sag. Stribolt-Nielsen fik oplyst det nødvendige og anser det for muligt at få 
Baumann placeret som heltidskasserer, foruden Oluf Hansen som forretningsfører, men 
turde love at kunne overtale § 45 udvalget til at gå ind på en placering lønmæssigt som 
svarer til Baumanns nuværende indkomst.
Udvalget var enig med formanden i at lade Stribolt-Nielsen ordne denne sag og Baumann 
var tilfreds med det som Stribolt-Nielsen mente at kunne love.

8. Orientering om valg af repræsentantskab.
Stribolt-Nielsen orienterede og udvalget spurgte livligt til sagen. Alle spørgsmål blev 
besvarede til udvalgets fulde tilfredshed og det vedtoges at indkalde forslag til 
repræsentantskabsvalg og at bestyrelsen holder forslag til repræsentantskab klar i tilfælde 
af at ingen forslag fremkommer.  Ovennævnte gælder også med hensyn til bestyrelse.

9. Næste møde.
Onsdag  11. marts 1970.

Udvalgsmøde onsdag d. 11. marts 1970:
Fraværende med forfald: Erik Larsen.

4. Andreas Bohn gjorde rede for ansættelse af forretningsfører og kasserer. Meddelte at De 
Samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i skrivelse af 23. februar 1970 har 
godkendt ansættelsen af Oluf Hansen som forretningsfører og Baumann som assistent, 
det er dog stadig uvist om Baumann kan opnå en for ham acceptabel løn.

Meddelelsen toges til efterretning, men afgørelse kunne som følge af sagens natur ikke 
træffes for Baumanns vedkommende.

Referat af stiftende `generalforsamling`:
Repræsentantskabsmøde tirsdag 24. marts 1970 i Slagslunde Forsamlingshus kl. 1930.
1. Valg af dirigent.

Kaj Thygesen blev valgt
2. Forslag til vedtægt fremlagedes af Svend Aa. Hedemann. Forslaget gik ud på at 

sammensmelte de 2 kassers tillægsvedtægter, således at den nye kasse giver alle ydelser 
der kan ydes.  
Forslaget vedtoges enstemmigt.

3. Valg af formand. (Dirigenten orienterede om reglerne for valg)
Forslag; Sv. Aa. Hedeman og Aase Munch.
Svend Hedemann blev valgt med 14 stemmer mod 8 stemmer til Aase Munch.

4. Valg af næstformand.
Forslag; Karen Petersen 11 stemmer; Bent Jensen 4 stemmer; Aase Munch 8 stemmer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Forslag; Kaj Thygesen (20), Mary K. Lysgaard (19), Thorvald Andersen (12), 
Bent Jensen (11).
De 3 førstnævnte blev valgt.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Forslag; Karen Fogh Pedersen , Bent Jensen, Henry Petersen.
Alle valgtes enstemmigt uden skriftlig afstemning.

7. Valg af revisor. 
Forslag; H. R. K. Thuesen, Svend Rosenkilde Nielsen.
Begge valgtes enstemmigt uden skriftlig afstemning.
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8. Valg af revisorsuppleanter. 
Forslag; FMG Knud Vejsnæs, bogholder Helge Andersen.
Begge valgtes enstemmigt uden skriftlig afstemning.

9. Eventuelt.
Forespørgsel om formandens løn blev besvaret af dirigenten, der oplyste om maksimal-
taksterne og redegjorde for at lønnen fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra
bestyrelsen.

Mødet sluttet kl. 2050.

Poul Thorsen protokolfører, Kaj Thygesen dirigent, Andreas Bohn.

År 1970 d. 1. april.
Formændene, forretningsfører og kasseren fra de sammenlagte sygekasser var samlet på 
sygekassens kontor i Stenløse for overdragelse af beholdninger i de 2 sygekasser.
Kassebeholdning i Stenløse-Veksø sygekasse var kr. 9.101,45.
Kassebeholdning i Slagslunde-Ganløse sygekasse var kr. 3.664,68.
Girobeholdning i Stenløse-Veksø sygekasse var kr. 102.634,88.
Girobeholdning i Slagslunde-Ganløse sygekasse var kr. 94.093,22.

M. Baumann, Oluf Hansen, Andreas Bohn, Sv. Aa. Hedemann.
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År 1970 den 23. juni kl  1930 afholdtes bestyrelsesmøde på sygekassekontoret.
Formanden bød velkommen og oplyste, at Erna Christensen og Thorvald Andersen har meldt afbud.
Mødt var P. Hedemann, K. Thygesen, B. Jensen, fru Lysgaard og K. Pedersen.

e) Det udvalgte medlem fra kommunalbestyrelsen Kurt Holm-Petersen er blevet afløst af Bent 
Jensen, Træløbervej, Stenløse.

            De forenede sjællandske sygekasser meddeler om generalforsamling d. 29. august kl 10 i    
Mercur teatret i København.
Læge Gudrun Tolbøll meddeler 21 maj 1970 at hun overgiver sin lægepraksis til Aase    
Steffensen.
Sjæll. Sygekasser frems. cirk. vedr. tandlægeafregning, overtagelse af fast ejendom samt ny 
tandteknikeroverenskomst.
Centralfore. skr. af 21. maj vedr. forhøjelse af B-medlemsbidraget. Forhøjelsen er sket 1. 
apr. 
Centralfore. skr. af 26 maj vedr. overenskomsterne – takstgrupperne.
Centralfore. af sygekasser i Danmark fremsendte policer vedr. de ved sammenlægning 
tegnede forsikringer for den nye kommune.
Statistiske oplysninger fra Fr.borg Amt for året 1969.
Sjæll. Sygekasser cirk. vedr. brochurer om rejsehjælp m. v. Der bestilles eksemplarer til 
bestyrelse og repræsentantskab.
Sygekassernes pensionsforening fremsender tilbud om en pensionsordning for personalet.
Det blev vedtaget at Baumann skal tilmeldes pensionsordningen.
Skr. af 22. juni fra Poul Pedersen, Ganløse, om et tilskud til en tandlægeregning på kr. 542,- 
som hans F/S har afvist. Forsik.selskabet har betalt en regning på 945,50. Udgifterne er 
opstået efter et ulykkestilfælde. Formanden fik bemyndigelse til at afgøre sagen.
Forslag om honorar til formanden fra 1. apr. 70. Det vedtoges at anbefale at yde et honorar 
på 600,00 kr. årligt for de første 2500 medlemmer samt 4 ører for hvert efterfølgende 
medlemmer + statens honorartillæg. Man vedtog at anbefale at der ydes godtg. For tabt 
arbejdsfortjeneste for bestyrelsen ved møder om dagen.
Forslag om forsøgsvis oprettelse af et filialkontor i Ganløse i 3 mdr. fra d. 1/10-70. 
Baumann har stillet det tidligere sygekassekontor til rådighed. Man enedes om at lade 
repræsentantskabet træffe afgørelse i spørgsmålet.
Forslag om oprettelse af en checkkonto i Sparekassen Sjælland. Forslaget blev vedtaget.
Mødet hævet kl 21:50.
Kaj Thygesen                                                                              
K. Pedersen
Sv. Aa. Hedemann
Bent Jensen
Mary Lysgaard

År 1970 den 29. sept. kl 19:30 afholdtes repræsentantskabsmøde i Slagslunde.
Formanden bød velkommen.
Tonni Nielse, G. Neble, J. Kjeldsen, Helen Hansen, Hanna Jacobsen, Bent Jensen, K. Vejsnæs var 
ikke mødt men havde meldt afbud.
Valg af dirigent, Kaj Thygesen blev foreslået. Han blev valgt.
Formanden blev givet ordet.

- Orienterede om bestyrelsens beslutninger
- Bød velkommen til K. Stribolt-Nielsen, Roskilde
- Forslag om oprettelse af filialkontor i Ganløse foreløbig for oktober kvartal 1970. !0 stemte 

for og 2 stemte imod. Der oprettes derfor et filialkontor i Ganløse for oktober kvartal. Det 
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overlodes til bestyrelsen at træffe afgørelse om at kontoret skal fortsætte.
- Forslag om honorar til formanden på et grundbeløb af 600,- kr. årligt + statens honorar 

takster, i alt 3.400,- årligt. Man vedtog at honorere formanden som foreslået fra 1.april 1970.
man vedtog også at godtgøre bestyrelsen for tabt arbejdsfortjeneste ved indkaldelser til 
møder om dagen.

- Forretningsfører O. Hansen aflagde en beretning om kontorets virke. 
- Forretningsfører K. Stribolt-Nielsen redegjorde for sygekassens nutid og fremtid.

Formanden afsluttede mødet med at takke Stribolt-Nielsen.
Mødet hævet.

-0-0-0-0-0-

Referat af formandsmødet  for sjællandske sygekasser lørdag den 5. december 1970.

Den 5. december 1970 afholdt De forenede Sjællandske Sygekasser et møde med de sjællandske 
sygekassers formænd, hvor Stenløse sygekasse var repræsenteret ved formand Sv. Aa. Hedemann. 
Til debat var sygekassernes fremtidige personalesituation samt spørgsmålet om, hvorledes 
sygekasserne skulle forholde sig, nar sygesikringsopgaverne til sin tid overgår til statslig eller 
kommunal myndighed.
Centralforeningens formand, folketingsmand Niels Mørk, påpegede i omtalen af personale 
forholdene, at problemerne ikke var så overvældende store, som det i første omgang så ud til. På 
Sjælland bortset fra København og Frederiksberg, drejer det sig om godt 4oo funktionærer, der 
skulle skaffes plads til inden for fremtidens sociale sektor. Det ville være fornuftigt af 
sygekassernes formænd nu at søge kontakt med kommunerne, så personaleproblemerne kunne 
blive afklaret snarest muligt.
I sin videre omtale fremhævede formanden, at en eventuel anvendelse af sygekassernes formue 
intet havde at gøre med 1øsningen af personaleproblemerne.
I øvrigt vidste sygekasserne stadigvæk intet om, hvilket indhold den nye sygesikringsordning ville 
få, så det var både for den enkelte sygekasse og for sygekassernes organisationer ganske umuligt 
at sige noget om, hvorledes sygekassernes fremtidige stilling ville blive, - om de ville fortsætte 
deres virksomhed med fornøden tilpasning til den ændrede sygesikring, eller hvilke skridt der ville 
blive taget, hvis en egentlig fortsættelse ikke var mulig.
Efter formandens indlæg fulgte en livlig debat, der særligt koncentrerede sig om, at de oplysninger, 
der fremkommer om den nye sygesikringsordning alene kom gennem dagspressen.. Det blev i 
denne forbindelse påpeget, at der meget ofte var mangelfulde informationer, der blev givet. 
Således blev befolkningen ikke informeret om, at de, hvis de vælger B-medlemskab, selv må betale
regningerne, hvoraf kun en mindre del refunderes. I det hele taget manglede man stadig 

- 65 -

Red.: 
I løbet af 1970 opstod der forlydender om at sygekasserne 
skulle nedlægges og aktiviteterne lægges under statens og 
kommunernes almindelige sociale opgaver. Det skabte 
naturligvis et røre i sygekassekredse. Sygekasserne havde sit 
udgangspunkt for 110 – 120 år siden i et frivilligt arbejde 
uden statens indblanding og nu skulle det hele nedlægges og 
overgå til det offentlige. Formændene på Sjælland talte 
sammen.



oplysninger om, hvilke forbedringer der var tænkt gennemført, om financieringen, om 
dagpengeordningen, samt om det var hensigten, at hele sygesikringen - bortset fra de rene 
banaliteter - skal henlægges til amtskommunerne.

Vedlagte udtalelse blev vedtaget på mødet.

U D T A L E L S E

Samtlige formænd for de sjællandske sygekasser forsamlet til møde den 5. december 197o må på 
det skarpeste tage afstand fra den usaglige form for oplysning, som socialministeren ifø1ge dags-
pressen er fremkommet med i den seneste tid i forbindelse med det kommende forslag til den nye
sygesikringslov.
På sygekasseside er man helt klar over, at man langt fra er nået de mål, man har sat med
hensyn til  at  sikre  befolkningen  en mere effektiv hjælp under sygdom. Vi mener at den af
socialministeren  og  socialreformkommissionen  afstukne  linje  ikke  vil  være  i  stand  til  at
viderefore den progressive linje, der hidtil har kendetegnet de danske sygekassers virke.
Med dette som baggrund må forsamlingen overfor samtlige politiske partier kræve, at der nu forud for 
fremsættelsen af det nye forslag til lov om sygesikring gives befolkningen oplysninger, -  hvoraf det 
klart fremgår, hvilke forbedringer den nye lov vil medføre set i forhold til den gældende 
lovgivning.
Det er vor opfattelse, at der bør gives befolkningen reel mulighed for at tage stilling til dette 
centrale spørgsmål.
Det må i den forbindelse klart fremgå hvordan den fremtidige administration tænkes opbygget, 
herunder også financieringen.
Skal kommunerne stå i forskud med ydelserne med senere refusion fra amtskommunerne?

-0-0-0-0-0-

År 1971 afholdtes repræsentantskabsmøde i Slagslunde Forsamlingshus den 30. marts kl. 19.30.
Følgende repræsentanter havde meldt afbud:
Niels Bjerre Christensen, Tonny Nielsen, Kjeld Schultz, Erik Larsen.
Herudover var følgende fraværende:
Jørgen Christoffersen, Jørgen Kjeldsen, Peter Bredde Hansen, Hans Poul Andersen, Holger T. 
Andersen, Mogens Nielsen, Aase Munch, Jytte Holm Petersen, Karen Petersen.
Formanden bød velkommen.
Dagsorden:

5) Valg af dirigent
6) Beretning v/ formanden
7) Regnskab v/ forretningsføreren
8) Indkomne forslag
9) Valg
10) Eventuelt.

ad 1) Til dirigent valgtes Kaj Thygesen enstemmigt, han indledte med at give ordet til formanden.
ad 2) Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
         Erna Christensen kritiserede at det er svært at få lægerne at komme på sygebesøg selv når det  
er livsnødvendigt. Hun nævnte et konkret tilfælde, Jens Bøje Sørensen måtte trods gentagne 
henvendelser til læge Køber vente så længe på lægehjælp at patientens mavesæk sprængte i 
ambulancen på vej til hospitalet. Forretningsføreren foreslog at rejse sagen gennem 
Centralforeningen.
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           Aage Rasmussen mente at der var forskelsbehandling fra lægeside med hensyn til at komme 
på sygebesøg hos A og B medlemmer. Forretningsføreren mente ikke der var nogen 
forskelsbehandling på dette område men at lægerne generelt undgik sygebesøg i videst muligt 
omfang og gentog forslaget om at rejse sagen.
            Det blev enstemmigt vedtaget at rejse sagen igennem Centralforeningen.
ad 3) Udover forretningsførerens beretning fremsatte kasserer M. Baumann kommentarer til 
fremsendte statistikker .
          Gunner Neble fik forklaring C-medlemskab.
          Formanden roste og takkede revisorerne for deres arbejde.
          Beretningen og regnskaber godkendtes enstemmigt.
ad 4)  a) Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at forhøje kontingentet fra 1. april 1971 til 31. 
marts 1972 om det bliver nødvendigt for både A og B medlemmer.
          Aage Rasmussen mente at repræsentantskabet burde tage stilling når det blev aktuelt.
          G. Neble mente at man ligeså godt kunne give bemyndigelsen nu.
          b) Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at forhøje kontingentet for B medlemmer med
          kr. 6,00 kvartårlig fra kr. 96,00 til kr. 102,00 kvartårlig, forhøjelsen skal ske pr. 1. jul. 1971.
          Denne forhøjelse er lovbefalet.
          Forslaget blev taget til efterretning.
ad 5)  Valg af suppleanter til repræsentantskabet for 1 år:
          Egon Olsen, Stenløse. Henny Petersen, Stenløse. Ingvor Larsen, Stenløse. Per Aagaard 
          Larsen, Stenløse. Karl Hansen, Søsum. Knud Andersen, Ganløse. Theodor Jakobsen, Buresø.
          Bente M. Jensen, Søsum. 
          Bestyrelsessuppleanter valgt for 1 år:
          Karen Fogh Pedersen genvalgt, Henry Pedersen genvalgt, Peder Bredde Hansen nyvalgt,
          Ole Suhr Larsen nyvalgt.
          Revisorsuppleanter:
          Knud Vejsnæs genvalgt, Helge Andreasen genvalgt.
          Revisor:
          Kaj Thygesen genvalgt
          Formand:
          Sv. Hedemann genvalgt.
ad 6)  Formanden takkede for valget og kommenterede situationen i forbindelse med sygekassernes
          opløsning ved den nye sociallovgivning.
Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 21:00
Poul Thorsen forretningsfører, Kaj Thygesen dirigent.

År 1971 21. juni kl. 19:30 afholdtes bestyrelsesmøde på kontoret.
Thorvald Andersen og Bent Jensen har meldt afbud.
Formanden bød velkommen.
Der foretoges kasseafstemning. Kassen udviste kr. 5414,25. Den samlede beholdning:
Kontant     5.414,25
Check        2.570,18
Giro         49.729,25  
                57.713,68.
Cirk. af 15/3 – 71 fra De Samvirk. Centralforeninger af sgk. i Danmark vedr. skat på revalidering-
hjælp.
Cirk. af 16/3-71 fra samme overenskomst med ørelægerne organisation.
Cirk. af 22/3-71 fra De forenede sjæll. Sygekasser vedr. betaling for tolkninger, der udføres hos 
læger og spec.læger.
Cirk. af 22/3-71 fra De samvirk. Centralf.  af sgk i Danmark vedr. tilskud til ophold på kuranstalter i
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udlandet. Ligeledes et cirk. fra socialmin. vedr. pristalsregulering af forskellige ydelser, børnetil-
skud og andre familieydelser.
Cirk. af 7/4-71 fra cent. fore. for sygekasser  ang. kontingent  forhøjelser for B medlemmer  fra 1/7-
71.
Cirk. af 14/4-71 fra Roskilde vedr. Fællessystemet.
Cirk. fra De samvirk. centralf. af sgk i Danmark om tillæg til de forsk. Lægeoverenskomster fra ¾-
71.
Skr. af 29/4-71 vedr. sygekassernes sammenlægning med amtskommunen og kommunerne.
Cirk. af 29/4-71 fra centralfore. vedr. øre- og øjenlæger.
Medd. af 5/5-71 fra forretningsfører I. Hansen.
Cirk. af 13/5-71 fra De forenede sjæll. sgk i Danmark med oplysning om øjenlægeoverenskomst 
samt pjece til B medlemmer.
Cirk. af 7/4-71 fra samme om forslag om dagpenge samt medd. om rejsesygeforsikringen og 
administrationen af revalideringsydelserne.
De af fru Erna Christiansen fremsatte bemærkninger vedr. Jens Bøje Sørensen frafaldes, idet det er 
urigtige oplysninger der er givet til fru Christiansen. Herefter foretages det intet i sagen. 
Regnskabsføreren foreslog at øge kontingentet med kr. 2,00 pr. 1/1-72.
Spørgsmålet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.
Mødet hævet kl. 21:40.
Kaj Thygesen, Sv. Aa. Hedemann, K. Pedersen, Mary Lysgaard, Erna Christiansen.

År 1972 den 20. marts kl. 19:30 afholdtes repræsentantskabsmøde i Slagslunde Forsamlingshus.
Jørgen Kjeldsen, Karen Fogh Pedersen har meddelt afbud.
K. Vejsnæs, Charles Hansen, Magnus Nielsen, Helen Hansen, Verner Andersen, Aage Rasmussen,
Erik  Larsen,  P. B.  Hansen,  Gunnar  Neble,  Hans  E.  Andersen,  Holger  T. Andersen  og Tommy
Nielsen var ikke mødt.
Som dirigent blev Kaj Thygesen foreslået og valgt.
Formanden bød velkommen og gav en redegørelse om sygekassens arbejde i 1971/72.
Regnskabet blev under forretningsfører Oluf Hansens sygdom af Marius Baumann.
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen stiller forslag om kontingentforhøjelse fra 1/1-72 med kr. 12,00 pr kvartal.
Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til en evt. yderlig forhøjelse inden sygekassens overgang til
det offentlige pr. ¼-73 for både A og B medlemmer.
Bemyndigelsen blev givet.
Valg  af  bestyrelsesmedlemmer  og  repræsentantskabsmedlemmer.  Der  var  ikke  indkommet  nye
forslag så alle blev genvalgt.
Mødet hævet kl. 20:45.
Formanden for de danske sygekasser Niels Mørk, Helsingør, var inviteret og gav en redegørelse om
den nye offentlige sygesikring.
Mødet slut kl. 22:00.
Kaj Thygesen, K. Pedersen.     
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Kasserne blev med revision holdt i 
kort snor til det sidste



              

År 1972, 26. juni kl. 19:30 afholdtes bestyrelsesmøde på kontoret.
Alle var mødt.
Der foretoges kasseeftersyn:
Kontant      3.460,59
Check         1.763,81
Giro            9.606,68
                 14.906,08  kr.
Hans Poul Andersen er udtrådt af repræsentantskabet. Han er bortrejst.
Suppleant Egon Olsen er indtrådt.
Modtaget takkekort fra Niels Mørk, idet der er sendt en hilsen i anledning af hans jubilæum.
Modt. Restanceliste fra dagpengefonden for okt. kvt. 1971.
Vedr. en sag fra en jugoslavisk gæstearbejder der fik sin sag afvist, men der er indhentet 
lægeerklæring fra lægerneAunt og Køber, så hun har fået sin erstatning.
Cirk. af 5/7-72 fra De fore. sjæll. sgk. om brug af nye skemaer vedr. den nye dagpengeordning.
Ligeledes medd. om indsendelse af regnskabsskemaet for 1971 og det gule spørgeskema.
Medd. om af- og tilgang af øre- og tandlæger indenfor speciallægefortegnelsen.
Cirk. af 6/7-72 fra De fore. sjæll. sgk. om centralforeningens årlige generalforsamling den 9/9-72 på
Hotel Prindsen i Roskilde.
Medd. om at kontingentet til centralforeningen er uforandret for 1972.
Medd. om fradrag i basishon. til læger  iflg. vedlagte navnefortegnelse.
Indbydelse fra amtsforeningen af sgk.i Fr.borg Amt til formandsmøde den 10/4-72 på hotel 
Kronprinsen i Hillerød. Det var hovedsagelig overgangsbestemmelser til den nye sygesikring og 
den nye dagpengeordning.
Cirk. af 27/3-72 fra centralfore. vedr. overenskomst med den alm. danske jordemoderf. Samt med 
den praktiserende tandteknikerf.
Ligeledes medd. om at de nye dagpengesatserkan træde i kraft pr. 1/4-72.  
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Modt. Cirk. af 7/72 fra De fore. sjæll. sgk. med medd. om at bestilling på skrivelser kan afgives til 
brug for medlemmer der har frivillig dagpengeforsikring.
Medd. om at sygekassen får tilsendt et afrundet beløb på 50% af sygekassens sædvanlige udlæg til  
lønarbejderdagpenge.
Cirk. fra direktoratet for sygekasser om de nye dagpengesatser vedt. den 21/4-72 og trådte i kraft 
den 1. maj 1972.
Dagpengestatistik over udbetaling af lønarbejderdagpenge for tiden 1/4-71 til 31/3-72.
Medd. om ny overenskomst mel. Sgk. i Danmark og Samfundet og Hjemmet for Vanføre gældende 
fra 1/4-72.
Invitation til besøg i det nye lægehus i Stenløse den 6/5-72.
Anmodning om tilskud til Dansk Folkehjælp,  Foreningen af spastisklammede samt Røde Kors.
Bevilget kr. 50,00, og medlemskort kr. 10,00.
Medd. fra De samv. centralf. af sgk. i Danmark vedr. kursus i administration af den kommende 
dagpengeordning samt medd. om det nye rekonvalescenthjem på Tenerife.
Der er afholdt generalforsamling i Amtsforeningen mandag den 19. juni d.å. i Hillerød.
Medd. af 7/6-72 fra direktoratet vedr. budgettering af dagpenge for 1973-74 under henvisning fra 
Kom. Landsf.
Skr. af 9/6-72 fra dir. for sygekassev. Om den forlængelse af en tilskudsperiode indtil 1/6-73 til  ¾
Af udgiften til medicin til kassens medl.  Cetal Akan f. 21/8-47 boende Frydensbergvej 13 Stenløse.
 Dir. for sygekasserne af 20/4-72 medd. godk. af medlemsbidragets forhøjelse til kr. 102,00 for A 
medlemmer  og kr. 120,00 for B medlemmer.
De fore. sjæll. sygekasser har fremsendt skr. om at klagen fra Annelise Xxxx er afvist.
Forespørgsel fra et medlem i Slagslunde om at konsultere læge Krabbe Christensen i Ballerup.
Idet afstanden er over 10 km henvises medlemmet til at tage en anden læge.
Kasserer Baumann redegjorde for økonomien.
Forretningsfører Oluf Hansen opsiger sin stilling pr. 1/7-72  pga. helbredet.  
Man vedtog at underr. § 45-udvalget at M. Baumann konstitution forlænges.
Man vedtog endvidere at yde Asta Hansen et personligt tillæg på kr. 3,00 pr time fra 1/6-72.    
Mødet hævet.
K. Pedersen, Erna Christiansen, M. Lysgaard, Bent Jensen, Th. Andersen, Kaj Thygesen, 
Sv. Aa. Hedemann. 

År 1973, den 15. marts kl 1930 afholdtes det sidste repræsentantskabsmøde i Slagslunde 
Forsamlingshus.
Carlos Hansen, Hanna Jacobsen, P. Aagaard Hansen, Karl F. Hansen, Karen Pedersen, Mary K. 
Lysgaard, Erne Christensen havde sendt afbud.
Knud Vejsnæs, Mogens Nielsen, Jørgen Christoffersen, Aage Rasmussen, Erik Larsen, Holger T. 
Andersen, Tonny Nielsen, Egon Olsen, Henry Petersen, Ingvor Larsen, Knud Andersen, Theodor 
Jacobsen, Bente M. Jensen var ikke mødt.
Som dirigent blev foreslået Kaj Thygesen. Han blev valgt.
Formanden bød velkommen: 

- Redegjorde for sygekassens arbejde i 1972/73. Beretningen godkendt.
- Regnskabet blev forelagt af Marius Baumann. Regnskabet godkendt.
- Bestyrelsen stillede forslag om bemyndigelse til på repræsentantskabets vegne at godkende 

regnskabet for januar kvartal 1973 og afviklingsperiodens ud. 
Forslaget godkendtes.

Repræsentantskabsmødet hævet kl. 20:45.

- 71 -



K. Thygesen
Poul Thorsen

År 1973 den 2. april kl. 1930 afholdtes bestyrelsesmøde på kontoret.
Alle var mødt.
Formanden bød velkommen.

- Der foretoges kasseopgørelse. 
* kontant       6.286,47
* check          2.682,00
* checkkonto 4.813,12
* giro         209.846,24
         I alt   223.627,83

- Sjæll. sgk. cirk. af 20/2-73 frems. om generalforsamling lørdag den 14. april 1973. 6 
medlemmer tilmeldt.

- Sjæll. sgk. frems. redegørelse af 6. marts om Fortsættelseskassen Sjælland som fortsætter 
samt anmodning om adressemateriale på B-medlemmer. Man vedtog af afslå anmodningen, 
idet der ikke ses at arbejdet kan udføres på nuværende tidspunkt.

- Centralfore. skr. af  5/2-73 med oplysning om at der ingen lovhjemmel er for at give gaver 
m. v. til funktionærer ved sygekassens ophør.

- Frems. skr. den 13/3-73 til dir. for sygekassevæsenet med forespørgsel om de i sgk. 
beroende 2 legater hvorledes de skal afvikles.

- Landsfore. For Mentalhygiejne frems. anmodning om tilskud. Bevilget 50,- kr.
- Sjæll. sgk. sendes medd. af 27/3-73 om feriepenge til praktiserende læger.
- Sygekassernes Optik medd. om navneforandring til Synoptik.
- Amtsfore. af sgk. i Fr.borg Amt frems indbydelse til årsmøde i Alsønderup onsd. d. 28/3-73.
- Modtaget svar på henv. til centralfore. vedr. pension til Oluf Hansen den 30. marts 1973.
- Centralfore. frems. skr. af 29/3-73 om at forretningsfører Baumann skal indplaceres på skala

trin 35 med virkning fra 1. april 1973 på grund af at medlemstallet nu udgør godt 6.000 pr. 
1. januar 1973. 

- Centralf. af sgk. af 30/3-73 vedr. godk. af et tilskud til landsfore. til bekæmp. 
kredsløbssygdomme.

- Man vedtog at sidste åbningsdag i Ganløse er den 26. april og i Stenløse den 17. maj 1973.
- Man vedtog at afholde en afslutningsfest lørdag den 16. juni for bestyrelsen, personalet, 

revisorerne og Oluf Hansen.
- Baumann gennemgik økonomien.

Mødet hævet kl. 22:05.
Erna Christiansen, M. Lysgaard, K. Pedersen, Bent Jensen, Kaj Thygesen, Th. Andersen, Sv. Aa. 
Hedemann.
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År 1973 den 13/6 bestyrelsesmøde på kontoret.
Tilstede Svend Hedemann, Th. Andersen, Erna Christiansen, Mary Lysgaard, Bent Jensen og Kaj 
Thygesen.
Fraværende med afbud Karen Petersen.

- Afhændelse af inventar
13. Salg af duplikator                                 600 kr.
14. Jalousiskab                                              40  -
15. Jalousiskab                                              50  -
16. Dragkiste                                                 50  -
17. Regnemaskine                                        100 -
18. Pengeskab til menighedsrådet                600 - 
19. Div. inventar til kommunen                 7.000 - 

- Meddelelse om afvikling af sygekassernes pensionsforening.
- Afvikling af sygekassens 2 legater

20. Morten Jensen af 17. aug. 1925, overføres til kommunen
21. Lars Jensen af 8. juni 1915, overføres til sygekassen

- Fore. Sjæll. Sygekasser afholder afsluttende repræsentantskabsmøde d. 19/10-73 kl. 16:00 
på `Prindsen` i Roskilde. Deltagelse tilmeldes ved næste møde.

- Arkivmateriale m. v. af historisk værdi er afleveret til Landsarkivet på Jagtvej 10 mod 
kvittering.

- Sikringsstyrelsen meddeler at sygekassens girokonto skal aflyses og 
obligationsbeholdningen realiseres samt afstikker retningslinjer for sygekassens øvrige 
afvikling af aktiver ved cirk. af 1/6-73.

- Formanden foreslog at kontormedhjælper Gerda Schultz får en erindringsgave fra 
sygekassen. Der beviligedes kr. 100 og Erna Christiansen forestår indkøbet

- Baumann orienterede om den regnskabsmæssige afvikling, men der forelå ikke nogen 
opgørelse. Kassen optalt – og stemte med kassebog.

Mødet hævet kl. 21:30.
Kaj Thygesen, Bent Jensen, Th. Andersen, Mary Lysgaard, Sv. Aa. Hedemann, Erna Christiansen.   
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Stenløse og Stenlille Sygeforening
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 Red.:
Resumè.

Sygekassen stiftet i 1867 og lukker i 1970 i konsekvens af kommunalreformen.
Kassen dækkede fra start landsbyerne Stenløse, Stenlille og Søsum.
I 1880 var det obligatorisk at være medlem af begravelseskassen.
Medlemstallet var i 1894 = 115, i 1900 = 173.
Kassen ydede som også andre kasser lån til medlemmer.
I 1900 besluttes navneforandring til `Stenløse Sygekasse`.
I 1908 var bestyrelsen nervøse for kassens midler i Bondestandens Sparekasse pga. Alberti. 
Medlemmer ydede donationer til kassen (mod vedligeholdelse af gravsted).
I 1920 bortfaldt pligten til at møde ved begravelser og til at tilkaste graven. 
Medlemstallet svandt: 1931 = 56, 1941 = 21, 1951 = 14, 1961 = 10, 1970 = 11.
Søsum tog medlemmerne og kassen lukkede i 1970.

Red.:   
 Billederne viser øverst en protokol med start 1. april 1867 og en 
regnskabsbog med start i 1872 for Stenløse og Stenlille Sygeforening.
En liste dateret 14. april 1867 der omfatter ca. 60 personer der underskriver:
`At vi samtlige underskrivere af Stenløse og Stenlille forpligter os til at 
opfylde de forpligtelser i § 15, bevidnes herved med vores underskrifter.`.

Vedtægter dateret 20. maj 1900 oplyser at sygekassen er stiftet i 1867.
Protokol og regnskabsbøger benævner i 1899 sygekassen som `Stenløse 
Sygeforening`.



Fra Stenløse og Stenlille sygeforenings protokol fremgår.
Pastor Bang,            medlem # 1, betalte 2 rigsbankdaler i kontingent årligt i 1867, 1868 og 1869.
Skolelærer Hansen, medlem # 2, betalte 1            -           i samme periode.
Efter overgang til kroner i 1875 var kontingentet 2 kr. årligt men 75 øre pr. kvartal oplistes også.

1870 1. januar oplistes 37 medlemmer af Stenløse begravelsesforening

1870 benævnes sygekassen `Stenløse Sygeforening`.
Medlemmerne oplistes separat efter hvor de bor. Stenløse bye, Stenlille bye, Søsum bye.
På generalforsamlingen 11. april 1875 blev gårdejer Jens Jensen og Peter Julius valgte til 
bestyrelsesmedlemmer for Stenløse og Johan Rasmussen for Stenlille i stedet for gårdejer Søren 
Jensen og husmand Christen Jensen som efter tur fratrådte og for Stenlille i stedet for aftægtsmand 
Advaar Maagensen som er flyttet til Søsum og som efter eget begjær fratrådte. Således består 
bestyrelsen af følgende.
Gårdejer Jens Jensen, kasserer, skrædder Peter Julius, afbygger Søren Jensen, husmand Johann 
Rasmussen, Jacob Conrad, formand.

 
Eksempler på sygemeldte i 1876.

- Aftægtsmand Peter Jørgensen syg i 14 dage
- Lærer Niels Larsen meldt syg d. 23. april, meldt rask d. 8. juni
- Gartner Hans Hansens kone anmeldt syg 18. maj rask 27 juni.
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Red.:
Som det ses var man omhyggelig med repræsentation
i de enkelte områder.

De første medlemmer



1878 kassebeholdning d. 1. april, 10 kr. 1 øre.

Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen i Stenløse skole d. 4. april 1880: 
§14 ethvert medlem som er i sygekassen skal tillige være medlem af begravelseskassen for gifte 
medlemmer 75 øre kvartalet og for ugifte 50 øre i kvartalet.
§15 ingen kan optages i sygekassen uden tillige at være medlem af begravelsesforeningen. Nye 
medlemmer som optages i begravelse ikke over 45 år, det første år gives der ingen hjælp det andet 
år 10 kroner det tredje år 15 kroner og det fjerde år 20 kroner i begravelseshjælp men ikke børn.
Uden bys medlemmer må også optages i foreningen når de har lægeattest de i det første årsløb ikke 
haver syge eller sengeliggende eller attest fra to pålidelige mænd.
Ind videre at der ikke kunne lægges beslag på bestyrelsen.
Peder Andersen, formand.

1881 den 6. januar, begravelseshjælp til afbg. Ole Sørensen, 20 kr.
 
1883 vedtoges at hvert medlem skal have en kontrabog og kontingent skal opkræves af bestyrelsen. 

I 1889 udbetales sygehjælp til 19 medlemmer for tilsammen 208 kr. og 75 øre.
I 1891 er der 13 udbetalinger af sygehjælp til 11 medlemmer for i alt 87 kr., endvidere afregnes der 
med 27 kr. til 2 læger hver.

I 1894 havde foreningen 115 medlemmer der betalte i alt 284 kr. i kontingent. Æresmedlemmer 
bidrog med 34 kr. 25 øre. Der udbetaltes sygehjælp for 103 uger 349 kr. Læge honorar udgjorde 182
kr. 4 begravelser kostede 120 kr.

1889 en rejse til København, 2 kr.

1891 medlem # 47 I. P. Graae, kontingent 1, 25 kr. pr. kvartal.

1898 den 31. marts, kassebeholdning 52 kr. 82 øre.

På generalforsamlingen d. 3. april 1898 forhandledes følgende:
Tømrer P. Bentsen valgtes som formand, tømrer I. P. Christensen til kasserer begge uden løn.
Hver rejse betales med 3 kroner. Til bestyrelsesmedlemmer i stedet for I. P. Christensen valgtes 
Niels Oluf Jensen.
Når et medlem har optaget et lån i foreningen og ikke tilbagebetalt det, vil det i tilfælde af hans død 
blive at fratrække i begravelseshjælpen.
Legatet vedbliver at henstå  hos mølleejer Pedersen til 3½ % i rente.
Mødet sluttet I. P. Graae.

1899 foreningens ejendom i værdipapirer.
- 1 legat                        5.000,00 kr.
- 1 sparekassebog         1.436,34  -
- 6 gjældsbeviser              150,00 -. 
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Red.:
Der er ikke på lokalarkivet fundet arkivalier der 
belyser begravelseskassens aktiviteter



Regnskabet for 1899/1900 udviser kontingent fra 173 medlemmer på 410 kr. 50 øre og indtægt fra 
foreningens bal på 46 kr. 60 øre. 
Foreningen har lånt penge ud til 4 medlemmer og derved opnået en renteindtægt på 4 kr.
Udgiften til læger udgjorde 227 kr. Sygehjælp (dagpenge) 538 kr. 50 øre. Begravelseshjælp til 4 
medlemmer 160 kr. Assurance af fanen 26 øre og balbånd 60 øre.
Foreningens hele ejendom (formue) opgøres til 6.354 kr. 4 øre.
Sygehjælpen er ydet til 21 medlemmer (ud af 173) for antal sygedage der varierer fra 9 op til 56 
dage. Sygedagene fordeler sig med 328 til mænd og 147 til kvinder.

1890`erne, lån til medlemmer:
- Postbud P. Hansen 25 kr.
- Hardkukker Johan Spiegelhauer 25 kr.
- Husmand Anders Jensen 25 kr.
- Skrædder Mortensen 25 kr.

Beslutninger på generalforsamlinger i 1890èrne.
- Sygehjælpen for en mand 4 kroner ugentlig, efter at have været medlem af foreningen i 3 år, 

før den tid 3 kroner.
- For hvert medlem som er i doktorkassen betales af foreningen midler 2 kr. og for mand og 

kone 4 kr. årligt i lægehonorar for hvilket samlet beløb betales først i maj og først i 
november til foreningens læge doktor Krarup, Viksøe.

- Kontingentet for et enkelt mandligt medlem i syge og doktorkassen er 1 kr. kvartalet og for 
mand og kone 1,25. For en enkelt kvinde 75 øre kvartalet.

- Sygehjælpen udbetales dagsvis i stedet for uge, således at sygehjælpen fra dato bliver 60 øre
for en mand og 60 øre for en kvinde pr. dag. Endvidere vedtoges at slette §8 i loven således 
at ny optagne medlemmer har ret til fuld sygehjælp efter at have været i foreningen 26 uger. 
Ligeledes fuld begravelseshjælp. Endvidere vedtoges at nedsætte kontingentet for enlige 
kvinder til 3 kr. årligt

            J. P. Graae, fmd.
      -     Formand og kasserer får hver 15 kr. i løn pr. år. Kassereren får banebillet godtgjort for
            Embedsrejser.

- 1897 afgik fra bestyrelsen Jens Sørensen, Jens Jensen, Jacob Hansen i deres sted valgtes 
tømrer I. P. Christensen Stenløse og Anders Olsen, Stenlille. Som formand genvalgtes I. P. 
Graae. Til revisorer genvalgtes kjøbmand L. H. Jørgensen og skræddermester Mortensen. Til
fanebærer valgtes Gotlieb Spiegelhauer som reserve arbejdsmd. Jens Sørensen.

- Bestyrelsen anmodes om at forespørge hos lægen hvad og betingelserne ville blive for at 
optage medlemmernes børn i lægeforeningen.
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Red.: 
I de første 20 – 30 år udgjorde sygehjælpen 
(dagpenge) 65 – 70 % og lægehonorar 30 – 35 
% af udgifterne.  Begravelserne var relativt 
dyre og må uden solidarisk dækning have været
ret bekostelige for den enkelte familie. 
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Red.:
Foreningens valg af fanebærer og fane blev 
tillagt stor betydning.
Se bemærkningerne under `Slagslunde-
Ganløse begravelsesforening`.

Red.: 
Det fremgår ikke af protokollerne hvornår 
beslutning om navneforandring er taget.
I 1900 benævnes foreningen 
`Stenløse Sygekasse`.



                                                                   
§ 1 Foreningens formål er at yde medlemmerne i tilfælde af sygdom en daglig sygehjælp og ved 
dødsfald begravelseshjælp.
§ 2 Enhver uberygtet person kan uden hensyn til kjøn eller stand optages i sygekassen, boer eller 
tjener i Stenløse eller Stenlille byer, ikke er under 15 år og ikke over 45 år, fra 45 år indtil 50 år kan 
medlemmer optages imod at betale dobbelt indskud og dobbelt kontingent. På forlangende 
fremlægges døbe- og lægeattest. Ingen kan optages som lider af kronisk sygdom.
-
§ 4 Før et medlem har været 180 dage i sygekassen har det intet krav på sygehjælp, og et år fra 
indmeldelsen til begravelseshjælp.
§ 5 Ved indmeldelse i sygekassen betaler hvert medlem 1 krone i indskud……
§ 6 Sygehjælp gives ikke for mindre end 4 dage og i det hele for 90 på hinanden følgende dage….
§ 7 Den daglige sygehjælp for hvert medlem er 60 øre og ved begravelseshjælp 40 kroner. 
Begravelseshjælpen udbetales 48 timer efter dødsfaldet er meldt til formanden imod forevisning af 
dødsattest.
§ 8 Udebliver et medlem 30 dage med sit kontingent efter kvartalets begyndelse bortfalder 
sygehjælpen………………
§ 9 Medlemmer der gør sig skyldige i vanærende handlinger og idømmes i strafanstalten eller 
offentlig arbejde, eller på anden måde gør brud på sygekassens love, bliver, uden at have krav på 
sygekassen, straks udslettede......
§ 10 Sygdomme der opstår efter barnefødsel kommer først i betragtning 9 dage efter fødslen.
§ 11 Har et medlem, som afgår ved døden, ingen pårørende som kan besørge den døde begravet, da 
bliver sygekassen pligtig til at besørge den døde hæderlig begravet. I alle tilfælde skal formanden 
tilsige efter nummer 12 mand til at bære den døde til graven og tilkaste samme.
-
§ 16 (den sidste). Disse love kan kun ændres på en generalforsamling.
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Sygehjælp udbetalt fra 1. april 1900 til 31. marts 1901



Lørdagen den 9. april 1904 afholdtes den årlige generalforsamling på Stenløse Kro.
Formanden fremlagde følgende dagsorden:

- Regnskabet fremlægges til godkendelse
- Kontingent for det kommende år fastsættes
- Valg af formand
- Valg af kasserer
- Valg af et bestyrelsesmedlem
- Valg af revisor
- Valg af en fanebærer
- Eventuelt.

Til dirigent valgtes tømrer P. Bentsen, som gav ordet til kasseren som oplæste regnskabet. Af dette 
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Regnskab 1899 – 1900



fremgik følgende:
- Indtægterne i det forløbne år havde været i alt 1013 kr. 68 øre
- Udgifterne i samme tidsrum 987 kr. 79 øre
- Kontant kassebeholdning ved regnskabets afslutning 25 kr. 89 øre.
- Foreningens formue udgør i alt 6.536 kr. 08 øre.
- Et legat på 5.000 kr. indestående på sparekassebog i Bikuben.

Regnskabet godkendtes.
Kontingentet for det kommende år fastsattes som det var nemlig 6 kr. årlig for mand og hustru som 
er i doktorkassen, og 4 kr. årlig når de er uden for denne. For et enkelt mandligt medlem som er i 
doktorkassen 4 kr. årlig og for et enkelt kvindeligt do 3 kr. årlig. Hvis de ikke er i doktorkassen 
svarer de henholdsvis 3 kr. og 2 kr. i årligt kontingent.
Derpå foretoges valg af formand, valgt blev tømrer Fr. Mortensen.
Til kasserer valgtes afb. Chr. P. Olsen.
Til bestyrelsesmedlem i stedet for hmd. Niels Jensen valgtes afb. Peder Hansen.
Til revisor genvalgtes skrædder H. P. Hansen.
Til fanebærer i stedet for afb. Poul Olsen valgtes afb. Henning Bekker
Alle valgene gælder for 2 år.
Der var fra klokker Niels Jensens kone et andragende om et tilskud til hjælp til at betale en 
medicinregning. Hun havde søgt lægehjælp i ca. 1 år, men havde ikke været meldt syg og som følge
deraf heller ikke modtaget understøttelse. Efter en del diskussion vedtoges det at give 20 kr. som 
gave med den udtrykkelige bestemmelse at sygekassen ikke fremtiden påtager sig nogen 
forpligtelse hvis lignende andragener skulle indkomme.
Derpå hævedes generalforsamlingen med et leve for sygekassen.
Fr. Mortensen.

Eksempler på udbetalt hjælp i 1907:
- Gartner Hansens hustru                       10 dage    6 kr.
- Murer N. Philipsen                                7    -       4  -   20 øre
- Grønthandler N. Jensen                       30    -      18 -   80   -
- Lærerinde Margrete Andersen            90    -       54 -  20   -
- Begravelseshjælp til Jens Jensens enke              40 -           

-
      -
I alt for året   915  dage  544 kr., 5 begravelser  200 kr. 

Sygehjælpen fordeler sig således:
353 sygedage for mænd à 60 øre 211 kr. 20 øre
563 sygedage for kvinder à 60 øre 337 kr. 80 øre
5 begravelser à 40 kr. 200 kr.

På generalforsamlingen i 1906 lempedes karens tiden ved indmeldelse fra 180 dage til 50 dage og 
for begravelseshjælp fra 1 år til 90 dage.

På generalforsamlingen d. 10. april 1909 besluttedes:
- Betaling til læger 4,50 kr. for enkelt medlem, enkelt medlem med børn 7,50 kr., mand og 

hustru med eller uden børn 10,00 kr.
- Medlemskontingent for medlemmer uden for lægeforeningen, enkelt person 2,00 kr., enkelt 

person med børn 2,00 kr., mand og hustru 4,00 kr.
- Med hensyn til lægehonorar ved konsultation og lægebesøg på søn- og helligdage vedtoges 

det at deraf flydende regninger betales af kassen. Det henstilles til medlemmerne at anvende 
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størst mulig økonomi i så henseende.
- Operationer og fødselshjælp betales af sygekassen.
- Bestyrelsen bemyndiges til, i det tilfælde, at sygekassens midler, indestående i Den 

Sjællandske Bondestands Sparekasse, ikke skulle blive erholdelige i indeværende 
regnskabsår og kassen ikke ser sig i stand til at afvikle sine forpligtelser overfor medlemmer
og læger, at opkræve extrakontingent i oktober kvartal 1909.

- Der stilledes forslag af snedker Jørgensen om at søge oplysninger om statsanerkendelse af 
sygekassen. Forslaget blev forkastet med 9 stemmer mod 6. 

På et bestyrelsesmøde d. 2. jan. 1912 behandledes en skrivelse med bilag fra prokurator H. Vogt, 
København, angående det af afdøde skomager Peder Olsens, Stenløse, stiftede legat til fordel for 
Stenløse Sygekasse.
Formanden meddeltes fuldmagt til at gøre det fornødne.

På den efterfølgende generalforsamling behandles samme sag:
Formanden fremlagde de forskellige aktiver og det kontante beløb vedrørende afdøde skomager P. 
Olsen af Stenløse stiftede legat for Stenløse Sygekasse bestående af en panteobligation og et 
kontant beløb på 201,50 kr. til vedligeholdelse af legatstifterens gravsted.
Det vedtoges at bestyrelsen undersøger om pantet, matr.nr. 25c af Stenløse By, har den værdi der 
angives i obligationen, stor 500,00 kr.
Det pålagdes bestyrelsen, at fremskaffe thinglyst deklaration således, at kapitalen, de 200 kr., der af 
sygekassen er modtaget til vedligeholdelse af afdøde skomager Peder Olsens gravsted på Stenløse 
Kirkegård, ikke kan forringes eller hæves før sygekassens vedligeholdelsespligt ophører i 1932. 

Generalforsamlingen 13. jan. 1918 vedtog:
At konsultation hos lægerne, der var foretages om søn- og helligdage betales af vedkommende 
patient, når tilfældet ikke er af anden beskaffenhed, end patienten selv rejse til og fra lægen.
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Red.:  
Sygekassen opererer med flere kategorier af 
medlemskab.  F. eks. medlem af lægekassen 
eller ikke.  Der er ikke i regnskaberne  opstillet 
opgørelser der belyser om dette forhold. Det 
fremgår således ikke af arkiverne hvorledes 
økonomien har været med indtægter og udgifter 
i de enkelte medlemskategorier.

Red.: 
Sygekassen har ikke uden grund været bekymret
for kassens midler som følge af P. A. Alberti 
skandalen der havde Bondestandens Sparekasse 
som omdrejningspunkt.  Alberti meldte sig selv 
som bedrager 8. sep. 1908



Medlemmerne var obligatorisk medlem af begravelsesforeningen. Medlemmerne blev i tur tilsagt til
at følge den døde ved begravelsen. 
Eksempel fra 1910:
Ved forhenv. Postbud P. Hansens begravelse: # 23 – 24 – 25 – 26 – 39 – 40 – 51 – 52 + 5 andre..
Ved forhenv. Banevogter Hans Jørgensens hustrus begravelse: # 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 + 6 andre.
Ved aftægtsmand Jørgen Jørgensens begravelse: # 18 – 30 – 31 – 32 – 43 – 56 – 12 – 55 + 4 andre.
         For # 30 afbygger Carl Petersen mødte Laurits August.
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Red.:
 Der har over mange år været disput over 
disse lægebesøg og praksis er ofte ændret. 

Wikipedia:  
På landet, hvor de gamle skikke levede længst, vaskede afdødes nærtstående liget, 
klædte det i linned og lagde det "på strå", dvs. at liget stod fremme i ligstuen i en uges 
tid; derpå sørgede de for at lægge det i kisten og for gravning og ringning. En række 
skikke betegnede afsked med den endnu nærværende sjæl. Alle, også børn, skulle se, 
berøre og evt. kysse den afdøde i ligstuen. I tiden mellem dødens indtræden og 
begravelsen holdt man indtil ca. 1800 vågestuer, dvs. man spiste, drak og opholdt sig i 
den stue, hvor den døde lå. Før udsyngningen, hvor liget blev båret ud af hjemmet, var 
det almindeligt helt op i 1900-t. at  drikke kaffe ved den åbne kiste. Vinduer blev åbnet 
for at hjælpe sjælen på vej, og gengangeri blev forhindret ved fx at binde storetæerne 
sammen, ved at bære liget ud med benene først eller evt. ved tilmuring af den dør, det 
blev båret ud igennem. I løbet af nogle få generationer gik disse gamle folkelige skikke 
af brug
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Red. transskriberet.
Frederiksborg Amts Avis 20. Marts 1919.
Dilettantforestilling.
Stenløse Sygekasse og Stenløse sel-
skabelige Forening havde til i Fredags
Aftes indbudt Børnene fra 7 af Om-
egnens Skolerr til paa Stenløse Kro
gratis at overvære en Forestilling, som
bød paa ”København-Aarhus Tur og 
Retur” og ”Ny Tider”. Der mødte
350 Børn, som med stor Begejstring
overværede den fornøjelige Forestilling,
der gik over Brædderne med Liv og
Lyst. De fleste af Rollerne blev sær-
deles godt udført, og man kunde mærke,
at der var arbejdet med stor Alvor og
Dygtighed, saa at de Voksne sikkert i
De følgende Aftener vil faa stort Ud-
bytte og stor Fornøjelse af at over-
være Forestillingen.
Lærer Pedersen, takkede paa Bør-
nenes Vegne Dilettanterne for den for-
nøjelige Aften, der sluttede under Bør-
nenes Jubel og Hurraraab.



               

1920 søndag den 11 januar afholdtes sygekassens årige generalforsamling hvor følgende sager 
forelå til forhandling.
Kasseren fremlagde regnskabet der godkjendtes enstemmigt.
Det vedtoges at bibeholde kontingentydelsen som i året 1919 og at udvise dyrtidstillæg til lægerne 
af kapitalformuen. Herefter honoreres lægerne efter taxt I.
Operationer og fødselshjælp der foretages af foreningens læger betales af sygekassen.
Søndagskonsultationer henvises til tidligere bestemmelse.
Det vedtoges at forhøje begravelseshjælpen fra 40 kr. til 50 kr. og dermed bortfalder medlemmernes
pligt til at møde og tilkaste graven. Der bibeholdes den bestemmelse at der tilsiges 12 mandlige 
medlemmer efter tur til at følge fanen og bære liget fra kapellet eller kirken til graven. Mødestedet 
ved sådanne tilsigelser er i alle tilfælde ved kapellet. 
Angående Skovgårds regning henstilles at formanden træffer det fornødne til forhandling om 
samme.
Til formand valgtes N. Philipsen
Til kasserer valgtes J. Mortensen
Til revisor valgtes skræderm. Hansen
Til bestyrelsesmedlem valgtes afbgr. Anders Christoffersen.
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1924 søndag den 18 januar afholdtes sygekassens årlige generalforsamling hvor følgende sager 
forhandledes.
Regnskabet forelagdes og godkendtes.
Medlemskontingent fastsættes som i året 1923.
I øvrigt henvises til til forskellige vedtagelser i 1923.
Det overdroges skomager Larsen at vedligeholde mølleejer Christensens og skomager P. Olsens 
gravsteder.
Det vedtoges at lade maler Hansen, Vexø, male gravgitter og mindestenens inskription på begge 
gravsteder.
Tømrer Jens P. Philipsen påtog sig at reparere skærmkasserne på møller Christensens gravsted.
Til bestyrelsesmedlem valgtes Jens Sørensen og forhenv. Postbud J. N. Mortensen.
Til revisor valgtes skomager Larsen.
N. Philipsen, A. P. Andersen, S. Sørensen og J. N. Mortensen.

År 1926 den 7 oktober afholdtes bestyrelsesmøde hos kasseren hvor følgende forhandledes.
22. I anledning af formandens død, og der ikke i sygekassen er nogen næstformand og der 

ikke i kassens vedtægter findes nogen bestemmelse om hvorledes der skal handles i 
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Red. Transskriberet.
Frederiksborg Amts Avis 18. mar.1921.   
                                         Stenløse.  
      Stenløse Sygekasse holdt gene- 
ralforsamling på Stenløse Kro i 
Tirsdags.
     Formanden, Murermester Philip-
sen indledede, og Kassereren, fhv.
Købmand Mortensen aflagde Regn-
skab, der balancerede med 2169 Kr.
64 Øre. Der var udbetalt 277 Kr.
20 Øre i Sygehjælp og 250 Kr. i Be-
gravelseshjælp.  Til Lægerne var be-
talt 522 Kr. 43 Øre. Regnskabet god-
kendtes.
     Formanden forelagde den nye
Lægekontrakt.
    Det vedtoges at antage Lægerne 
Til Betaling efter Taksi 1. Medlems-
bidraget fastsattes for indeværende
År til 12 Kr. med Læge og 3 Kr.
Uden Læge.
    Til Bestyrelsen genvalgtes Jens
Sørensen, Stenløse, og Niels B.
Nielsen, Stenlille. Tømrer B.
Bendtsen genvalgtes som Revisor.



sådant tilfælde, vedtog bestyrelsen at vælge en foreløbig formand af sin midte, til at 
fungere indtil den ordinære generalforsamling.

Valgt blev landpost J. N. Mortensen.

23. Det vedtoges at give en krans til formandens grav. Det overdrages til Jens Sørensen at 
foretage det fornødne i den anledning. Kransen bestemtes til at måtte koste 10 kroner.

24. Det vedtoges at anmode medlemmerne gennem aviserne at møde til begravelsen 
sammen med fanen.

J. Mortensen, J. N. Mortensen, A. P. Andersen og Jens Sørensen.

Søndag den 6. marts 1927 afholdtes bestyrelsesmøde hos kasseren hvor det vedtoges at afholde fest 
i samlag med skytteforeningen i anledning af begge foreningers 60 årige fødselsdag.
Stenløse den 6/3 1927 J. M. Mortensen, A. P. Andersen, Jens Sørensen, P. Graae og J. Mortensen.

Fredag den 22/3  1927 afholdtes bestyrelsesmøde sammen med skytteforeningen for at bestemme 
afholdelse af ovennævnte fest i anledning af den 60 årige fødselsdag.
Det vedtoges at afholde festen d 19/6 med fællesspisning bestående af kalvesteg og ostebord à 2,50 
pr. kuvert nævnte dags eftermiddag kl. 6 og derefter bal for begge foreningers medlemmer med 
damer. 

1933 søndagen d. 8. januar ordinærgeneralforsamling.
- Kontingent fastsat til 12 årlig pr. medlem med læge
- Dagpenge fastsat til 50 øre pr. dag
- Begravelseshjælp fastsat til 45 kr.

1933 d. 15. oktober bestyrelsesmøde.
- Valg af ny kasserer da den gamle var død. Valgt blev L. P. Petersen. 

1937 søndag d. 16. januar generalforsamling.
- Det vedtoges at kjøbe og forære tømrer J. P. Christensen en blomst på hans 80 års fødselsdag

som anerkendelse for hans mangeårige indsats som kasserer i sygekassen.

1946 generalforsamlingen afholdtes den 27. januar hos kasseren.
Kasseren oplæste regnskabet som blev enstemmigt godkendt.
Til bestyrelsen genvalgtes : kasserer L. P. Pedersen, L. P. Larsen og Niels P. Nielsen.
Til revisor genvalgtes P. Hansen.
Til reservefanebærer valgtes Niels P. Nielsen.
Det vedtoges at lade male bogstaverne på monomenterne og gravgelænderet om m øller 
Christensens gravsted male i 1946. Arbejdet overlades til malermester M. Hansen, Stenløse.
Mødet hævet.
Carl Petersen, L. P. Hansen, L. P. Petersen, Marius R. Hansen. 
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Red.: 
Den afdøde formand var murermester N. Philipsen



1948 23 januar generalforsamling hos kassereren:
- Bl. a. vedtaget at ophøre med vedligeholdelse af afdøde skomager P. Olsens gravsted på 

Stenløse kirkegård når den sidste fornyelse udløber.  

1949 29 januar generalforsamling hos kassereren.
         Regnskabet enstemmigt godkendt.
         På grund af sygdom havde formanden ikke kunnet give møde.
         De afgående bestyrelsesmedlemmer L. P. Larsen og N. P. Nielsengenvalgtes samt kassereren.
         Det besluttedes at forhøje begravelseshjælpen til 100 kr.

1951 28. januar generalforsamling hos kassereren.
         Regnskabet enstemmigt godkendt.
         Til bestyrelsen genvalgtes malermester L. M. Hansen og Carl Petersen.
         Til revisor genvalgtes gartner Lars Nielsen.
         Til fanebærer valgtes Niels P. Nielsen. Reservefanebærer Peder Hansen.  
 
1958 19. januar generalforsamling hos kassereren.

- Møller Christensens gravsted skal males
- Dagpengene forhøjes fra 75 øre til 1 krone
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Red.:
Medlemmer kunne donere et beløb til sygekassen 
og sikre vedligeholdelse af deres senere gravsted. 
Om det har været det kølige overlæg eller det har 
været til benefice for kassen lader sig ikke afgøre. 
Sikkert er det at det har pålagt senere bestyrelser 
en opgave.
 

Til og afgang 1948



1959 forhøjedes begravelseshjælpen til 125 kr.
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Red.: 
Den første donation til sygekassen optræder i 
1912. Disse donationer forpligtede 
sygekassen til at vedligeholde giverens 
gravsted. Denne pligt fulgte sygekassen stort 
set til lukningen af kassen. Bestyrelserne har 
sikkert sukket flere gange undervejs.



Stenløse private sygekasse har ved sin generalforsamling den 14 april 1970 vedtaget, at foreningen 
ophæves, og at dens midler samt foreningens protokoller og fane foræres til Historisk Forening for 
Stenløse, hvilket herved meddeles på sygekassens vegne.
Beløbet kr. 1245,04 samt protokoller m. v. kan afhentes hos mig efter aftale.
Stenløse, den 24. august 1970
K. Viskum.
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Red. transskriberet:
Tirsdag den 18. april 1970 afholdtes den årlige generalforsamling hos formanden
Carl Petersen.

Kasserer K. Viskum aflagde regnskab der godkendtes.
De mødte medlemmer var enige om at ophæve foreningen.
Det vedtoges at udbetale frk. Vally Petersen kr. for udgifter ved de årlige 
generalforsamlinger gennem 13 år.
Restkapitalen gives til Historisk Forening for Stenløse sogn.
Sognerådet anmodes om at overtage snedker H. P. Hansens legat og administrere
Møller Christensens legat.
Bøger og protokoller m. v. afleveres til Historisk Forening.
Mødet hævet.
Carl Petersen, Vally Petersen, Karl Jensen, H. H. Pedersen, Peder Hansen og 
Knud Nielsen.

Brev:Historisk Forening for Stenløse



Regnskaber 1910 – 1969. 
Regnskab 1910. 144 medlemmer.
Indtægt:
Kontingenter                          624 kr.
Renter                                    100  -
                             I alt            724  -

Udgift:
Sygehjælp i 733 dage             439 kr.
Begravelseshjælp                    120  -
Lægehonorar                           335  -
                             I alt             894 kr. 

Regnskab 1921. 87 medlemmer.
Indtægt:
Kontingenter                          850 kr.
Renter                                    226  -
                            I alt           1076 kr.
Udgift:
Sygehjælp                              255 kr.
Begravelseshjælp                     50  -
Lægehonorar                          649  -
                              I alt           954 kr.
Formue                               6.200 kr.
Regnskab 1931. 56 medlemmer.
Indtægt:
Kontingenter                          534 kr.
Renter                                    226  -
                                I alt        760
Udgift:
Sygehjælp                             330 kr.
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Red.: 
I regnskabsbogen oplyses at Historisk Forening 
v/ gdr. Bent Stiesdal er tildelt 1.445,04 kr. der 
indestod på sparekassebog.

Stenløse 9. september 1970.
K. Viskum.

Red.: 
Sygekassen benævnes i de senere år som 
`Stenløse gamle Sygekasse`. Det synes med 
nutidens briller specielt at opretholde en 
selvstændig sygekasse der til sidst kun havde 
ganske få medlemmer.



Begravelseshjælp                  100  -
Lægehonorar                         338  -
                               I alt         768 kr.

1932 udbetalinger:
- Sygehjælp 763 dage                      763,00 kr.
- Begravelseshjælp                          350,00  -
- Lægerne Rasmussen, Skovgaard   298,20 –
- Forskelligt                                        26,38 –.

Regnskab 1941. 21 medlemmer
Indtægt:
Kontingent                             175 kr.
Renter                                     238  -
                                 I alt        313 kr.
Udgift:
Sygehjælp                              132 kr.
Begravelseshjælp                       0  -
Lægehonorar                            90  -
                                   I alt      222 kr.
Formue:

- Møller Christensens legat         5.000,00 kr.
- Musiker H. P. Hansens legat     1.000,00 –
- Indestående i sparekasse              719,25 –
-           -                  -                       105,88 –
- Kassebeholdning                           113,54 –

                                      I alt       6.938,72 kr.        

Regnskab 1951. 14 medlemmer.
Indtægt:
Kontingent                       149 kr.
Renter                               228  -
                              I alt     377 kr.
Udgift:
Sygehjælp                        74 kr.
Begravelseshjælp            100  -
Lægerhonorar                  155  -
                              I alt    329 kr. 

Regnskab 1961. 10 medlemmer
Indtægt                             56 kr
Renter                             228  -
                               I alt   284 kr.
Udgift:
Sygehjælp                       112 kr.
Begravelseshjælp                0  -
Lægehonorar                       0  -
                                 I alt  112 kr.
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Regnskab 1969. 11 medlemmer.
Indtægt:
Kontingent                           0 kr.
Renter                              267  -
                               I alt    267 kr.
Udgift:
Sygehjælp                        100 kr.
Begravelseshjælp                 0  -
Lægehonorar                        0  -
                                 I alt  100 kr. 
Formue:

- Møller Christensens legat, 3½% statsobl.              5.000,00 kr.
- Musiker Hansen og hustrus legat, 5% kreditf.obl. 1.500,00 –
-       -                               -             , sparekassebog       97,00 –
- Kassen egen sparekassebog                                    1.472,57 –
-       -        -                -                                                  250,35 –
- Kassebeholdning                                                          22,20 –

                                                                    I alt      8.342,12 kr.

                                                              -0-0-0-0-0-
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Søsum Bys Sygehjælpeforening (Søsum sygekasse)
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Red.:
Resumè.

Stiftet den 1. april 1871 med 85 medlemmer.
Den første formand var gårdejer Lars Jensen.
Der er ikke fundet protokoller der belyser perioden frem til 1901. 
Kasssen blev statsanerkendt 1. april 1900 med 70 medlemmer og en formue på ca. 450
kr. 
I 1909 tilmeldt genforsikringen med 10 øre pr. medlem.
I 1919 blev sygekassens optageområde udvidet til at omfatte hele Stenløse-Veksø 
kommune.
I 1920 afviste bestyrelsen på foranledning af sygekassedirektoratet at opdele kassen i 
2. Det skete i forbindelse med drøftelser om at indlemme Veksø Sygekasse i Søsum 
Sygekasse. Bestyrelsen foreslog vilkår for sådan overflytning. Tilsyneladende blev der
ikke noget ud af det da begge kasser fortsatte som selvstændige. Der kan selvfølgelig 
have været en vis flytning på medlemmernes eget initiativ.
I 1921 var medlemstallet 396, formue 2.770 kr. 
I 1926 var medlemstallet steget til 564 medlemmer. Formue 6.000 kr. eller 35 kr. pr. 
medlem.
Opbakningen af medlemmerne ved deltagelse i generalforsamlingerne bliver mindre 
og mindre hvorfor nødvendigheden af ekstraordinære generalforsamlinger vokser. 
En begravelseskasse blev stiftet og genforsikret i 1933, medlemskab var obligatorisk 
for sygekassens medlemmer. Begravelseskassen havde en formue på 500 kr.
Der er ikke fundet kildemateriale der belyser begravelseskassens aktivitet. 
I 1936 besluttede kassen at ændre navn til Stenløse-Veksø kommunes sygekasse.
I 1937 var medlemstallet steget til 890 A og 185 B-medlemmer og med en formue på 
15.000 kr.
På denne tid ydede kassen frivilligt tilskud til tandpleje, bandager og briller. Kassen 
ejede en fane.
Hvad der har gjort denne sygekasse til den største fremgår ikke af protokollerne. 
Der er ikke anført aktiviteter med henblik på at øge medlemstallet. Ydelserne har så 
vidt det kan bedømmes været de samme i de forskellige kasser.
Det kan således alene være oplevelsen af Søsum Sygekasse som ”den progressive”.
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Søsum Byes Sygehjælpeforening protokol
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De første medlemmer 1871

Den første revisionspåtegning

Red. transskriberet:
Regnskabet over Foranførte er for Aaret 1871 revideret 
af os undertegnede Revisorer og Befundet i Fulkommen
Orden med undtagelse af at der ikke er tilveiebragt Qui
teringer for udbetalt Sygehjælp samt at Sparekasse Bog 
ikke medfølger hvilke Tvende Punkter vi overlader til den
nuværende Formand selv at besørge.
           Søesum den 4de Januari 1871.
                                                Jens Jacobsen  N. J. Nielsen
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Medlemsliste 1892 Medlemsliste 1894



Søndagen d 27 Januar 1901 afholdtes den i Vedtægtens § 13 paabutte Generalforsamling i Søsum 
Skole. Følgende Sager forhandledes.

10. Fremlæggelse af det reviderede Regnskab som enstemmigt godkendtes.
11. Valg af Bestyrelsesmedlemmer ifølge Vedtægtens § 13. Ved Lodtrækning afgik 

Formanden. I stedet for Svend Jørgensen der var udmeldt Smed Chr. Rasmussen.
12. Valg af Revisor for Aaret 1901, der valgtes Kjøbmand N. P. Nielsen og Chr. Philipsen.
13. Valg af 2 Opkrævere, der valgtes Smed Lars Larsen for 1. Kres og Hans P. Andersen 2. 

Hold.
14. Til Formand genvalgtes Blikkenslager Anders Hansen.

Mødet sluttet.

Søndagen d 26 Januar 1902 afholdtes den i Vedtægten paabutte Generalforsamling i Søsum Skole 
hvor følgende Pungter forhandledes.

5. Det reviderede Regnskab fremlagdes og godkentes.
6. Valg af 3 Bestyrelses Medlemmer sstedet for de efter Tur fratrædende, der valgtes Smed 

Karl Larsen, Sadelmager Jens P. Jensen og Jens P. Olsen.
7. Valg af Revisorer for at revidere Regnskabet for Aaret 1902, der valgtes de afgaaende.
8. Valg af 2 Opkrævere for Aaret. Ole Larsen og Anders Jensen.
9. Der vedtoges at sende en Representant til Mødet i Roskilde til Representant valgtes 

Formanden og det vedtoges at yde ham i Rejsegodtgørelse 5 Kr.
10. Der vedtoges at Sygekassen itilfælde af afholdelse af en Sommerfest da deltager i 

Afholdelsen.
J. P. Jensen, Karl Larsen, Kristen Rasmussen, Jens Peter Olsen
Mødet sluttet.

Søndagen d 25 Januar 1903 afholdtes den i Vedtægtens§ 13 paabudte Generalforsamling i Søsum 
Skole, hvor følgende Pungter forhandledes.

- Det reviderede Regnskab fremlagdes og godkendtes.
- Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer i stedet for de efter Tur fratrædende. Der valgtes den 

nuværende Formand og Afb. Ole Petersen
- Valg af Revisorer for Aaret 1903, de afgaaende genvalgtes
- Indmeldelse i Centralforeningen, der vedtoges ikke at indmældes.
- Valg af 2 Opkrævere for Aaret 1903, de afgaaende genvalgtes.
- Det vedtoges at afholde neste Aars Generalforsamling under forudsætning af at vi ikke kan 

faa Tilladelse i Lægens Lokale i Søsum.
Ole Pedersen, Karl Larsen, Jens Peter Olsen.

Søndagen d 28 Februar 1904 afholdtes en Extra Generalforsamling ved vilket forhandledes om 
nedsættelse af Aldersgrænsen for optagelse i Sygekassen fra 45 Aar til 40.
Aldersgrænsen vedtoges det at nedsætte til 40 Aar.

Søndagen d 29 Januar 1905 afholdtes den i Vedtægtens § 13 paabutte Generalforsamling i Lægens 
Lokale i Søsum vaar følgende forhandledes.
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Red.:
Forkortede uddrag fra bestyrelsens forhandlingsprotokol.
Det originale sprog og stavemåde er bibeholdt.



- Det reviderede Regnskab fremlagdes og godkentes.
- Valg af Bestyrelsesmedlemmer i stedet for de efter Tur afgaaende. Der valgtes Anders 

Jensen og den afgaaende Formand genvalgtes.
- 2 Opkrævere valgtes nemlig Karl Jensen og Lars Larsen.
- Valg af 2 Revisorer. Der valgtes de afgaaede.
- Der vedtoges at lade trykke Blanketter til Lægeattester.
- Der vedtoges at nedsætte et Udvalg til anskaffelse af en Fane, valgte blev Jens P. Jensen, 

Karl Larsen, Hans Andersen, Ole Larsen og N. P. Jensen
Mødet sluttet.

Søndagen d 28 Januar 1906 afholdtes den i Vedtægtens § 13 paabutte Generalforsamling i det 
sædvanlige Lokale i Søsum hvor følgende Sager fremlagdes. 

f) Det vedtoges at tilsige 10 Mand til at give Møde ved Fanen til Begravelser.

Søndagen d 26 Januar 1908.
g) Det vedtoges at Formanden giver Møde som Representant naar der forlanges mødt for 

Sygekassen og derfor erholder en Rejsegodtgørelse af 5 Kr.
h) Det vedtoges at udslette Søren Sørensen og Johanne Sørensen for Gjæld.

Søndagen d 31 Januar 1909.
i) Det vedtoges at Sygekassen indmeldes i Genforsikringen og at hvert Medlem i Juli Kvartal 

indbetaler 10 Øre dertil.
j) Det vedtoges at Indskudet fremtidig forhøjes til 1 Kr 50 hvorfor Sygekasse-indspektoratets 

tilladelse søges.

Mandagen d 19 Juli 1911 afholdtes en Extra Generalforsamling.
k) Fra Søsum-Viksø Idrætsforening forespurgtes om Sygekassen vilde deltage sammen med 

Idrætsforeningen i afholdelsen af en Fæst i Søsum. 
Det vedtoges at Sygekassen ikke deltager i vedkommende Fæst.

Søndagen d 28 Januar 1912.
l) Forslag fra Bestyrelsen at Formandens Lønd Fremtidig ydes efter Medlemstal ved 

Regnskabsaarets slutning.
m) Forslag fra Bestyrelsen om Betaling af Fløttebøger. Der vedtoges at Bogen betales med 15 

Øre.
n) En Regning fra Distriktslæge Mørk fremlagdes. Det vedtoges ikke at betale samme.

Søndagen d 1 Februar 1914.
o) Indlæggelse paa Rigshospitalet.
Det vedtoges at Sygekassen indlægger paa Rigshospitalet.

Tirsdagen d 2 Juni 1914 i Afholdslokalet i Søsum.
p) Der vedtoges at afholde en Fæst i Afholds Restaurationens Have og Sal i August Maaned. 

Der nedsattes et foreløbigt Udvalg bestaaende af N. P. Jensen som Formand for 
Tombolaudvalget.

Det øvrige Fæstudvalg bestaar af Karl Jensen, Niels P. Petersen, Oluf Andersen og A. Hansen.

Mandagen d 2 November 1914. Bestyrelsesmøde i Søsum.
q) Til Beslutning forelaa Spørgsmaalet om eftergivelse af de indkaltes Kontingent i den Tid 

indkaldelsen under Krigen varer, ved Formandens henvendelse til Kassens Læger om 
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Spørgsmaalet er Lægerne indgaaet paa at nøies med halv betaling for gifte indkalte  
saalænge Krigen varer naar Sygekassen da udreder den anden Halvdel. Bestyrelsen vedtog 
enstemmig at Sygekassen betaler den anden halvpart af Kontingentet for de indkalte 
saalænge Krigen varer.

Søndagen d 19 Juli 1919 afholdtes Extrageneralforsamling i Afholdsrestaurationen i Søsum.
r) Skrivelse fra Inspektoratet om forandring af Vedtægten saaledes at Sygekassens fremtidig 

omfatter hele Stenløse Viksø Kommune.
Det vedtoges at søge Vedtægten forandret efter Indspektoratets Skrivelse.
s) Det vedtoges at afholde en Høstfæst i Søsum.

Søndag d 9. Februar 1919, Ordinær Generalforsamling.
t) Naar nogen begærer at optages i Sygekassen maa han henvende sig til Formanden der 

udleverer et Optagelsesskema der udfyldes og underskrives af den Optagelsesansøgende 
samt, om det forlanges fremlægge den i § 2 omhandlede Lægeattest.

u) Det vedtoges at der betales 2 Kr. i Mulkt for udeblivelse fra Begravelse naar Medlemmerne 
er tilsagt.

v) Det overlades til Bestyrelsen at søge oplysning om Prisen paa Emblemer og eventuelt 
anskaffe saadanne.

Lørdag den 21 Marts 1920 afholdtes Bestyrelsesmøde 
w) Formanden meddelte at Inspektoratet havde udbedt sig en Udtalelse om Anerkendelse af 

Viksø Sygekasse og eventuel Deling af Søsum Sygekasse, det vedtoges at svare følgende:
Da Søsum Sygekasses Omraade (Stenløse-Viksø Kommune) jo ikke er saa overordentligt stort i       
alt ca. 1800 Indbyggere og Søsum By ligger nogenlunde Centralt ca. 2 km fra hver af de 2 Byer, og 
da Kassens Medlemstal jo heller ikke er saa stort mener Bestyrelsen ikke der vil være Andledning 
til nogen Deling af Søsum Sygekasse da man ogsaa maa formode at saadan to Kasser vil blive 
konkurrerende. Men hvis Inspektoratet mener det kan lade sig gøre, og Viksø Sygekasse kunde 
billige Tanken har Bestyrelsen ikke noget imod at alle Medlemmer af Viksø Sygekasse overgaar 
som Medlemmer til herværende Kasse uden Hensyn til Alder og uden Indskud mod at Viksø 
Sygekasses eventuelle Formue overgaar til Søsum Sygekasse.
J. P. Jensen, A. N. Nielsen, Chr. Rasmussen, J. P. Gustavsen, J. P. Jensen.

-0-0-0-0-0-
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Red.:
Her ses det første tegn på kassens 
udvidede område for optagelse af 
medlemmer.
Navnet er fortsat `Søsum Sygekasse`.
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Transskriberet (red):
Frederiksborg Amts Avis den 8. feb. 1921.
                                                                           
Viksø
Søsum Sygekasse afholdt i forgårds ordinær 
generalforsamling.
Formanden, sadelmagermester J. P. Jensen, 
Stangehus, aflagde beretning og omtalte den 
opståede lægekonflikt og de foranstaltninger, 
som fra ledelsens side var trufne i den 
anledning.
Regnskabet blev herefter fremlagt og 
godkendt. Medlemstallet er nu 396. Indtægten 
havde været 6.664  kr . og udgiften 6.459 kr. 
deraf lægeudgifter 3.113 kr.  Foreningens 
formue var i alt 2.770 kr. eller en fremgang på 
209 kr. 53 øre.
Det vedtoges derefter i anledning af 
sygekassens 50 års jubilæum at afholde en fest 
på Stenløse Kro, hvor man vil indbyde 
sygekassernes formand Johan Sørensen, Udby, 
til at holde foredrag. Endvidere vedtoges det at
indbyde blikkenslager Anders Hansen, der har 
været særlig virksom for sygekassen, til at 
være æresgæst ved festen.
Til bestyrelsen genvalgtes sadelmagermester J.
P. Jensen, Stangehus, og skomager Olsen, 
Stenløse. Til revisor genvalgtes afb. R. P. 
Petersen, Søsum.   

Frederiksbog Amts Avis 29. januar 1921

Red. transskriberet:

                                                            Søsum
Søsum Sygekasse holdt i Forgaards 
Generalforsamling for at tage Bestemmelse 
om Forhøjelse af Kontingent. Bestyrelsen fo-
reslog en Forhøjelse af 6 Kr. pr. Medlem, hvil-
ket vedtoges. Det samlede aarlige Kontingent 
bliver herefter 13 Kr. for enkelte Medlemmer 
og 26 Kr. for Mand, Kone og Børn.
Et Forslag om ekstra Ydelse ved Benyttelse af 
Læge paa Helligdage eller om Natten forkaste-
des.
Det vedtoges at yde 40 Kr. til Radiumsfondet.

Frederiksborg Amts Avis d. 24. marts 
1921



-0-0-0-0-0-

Den 4 Februar 1923 afholdtes Bestyrelsesmøde. Det vedtoges at foreslaa Generalforsamlingen at 
yde Tandpleje.
Det vedtoges ligeledes at foreslaa Generalforsamlingen at forlange Restancefristen i Henhold til 
Inspektoratets Skrivelse angaaende denne Sag. Det vedtoges at afholde ordinær Generalforsamling 
paa Stenløse Kro Søndag den 25 Februar 1923.
Det vedtoges at foreslaa Generalforsamlingen at indlægge paa Folkekuranstalten Hald.
Det reviderede Regnskab underskreves.
Det vedtoges at ansøge Kommunen 300 Kr. i Tilskud.

25. N. Nielsen, Chr. Rasmussen, J. P. Jensen, N. Nielsen, Arthur Christensen, J. P. Jensen.

Den 25 Februar 1923 afholdtes ordinær Generalforsamling paa Stenløse Kro.
Forslag om at yde Tandpleje blev vedtaget med 20 stemmer, imod forslaget stemte 7.
Indlæggelse paa Folkekuranstalten Hald blev vedtaget.

Søndag den 24 Februar 1924 afholdtes den aarlige Generalforsamling paa Visø Kro.
Forslaget om kontingentnedsættelse à 50 Øre pr. Kvartal med 9 Stemmer for, et Forslag fra 
Forsamlingen à 1 Kr. pr. Kvartal afstemtes med 11 Stemmer.
Da ikke Generalforsamlingen var Beslutningsdygtig henstilles til en extra ordinær 
Generalforsamling.

Der afholdtes extraordinær Generalforsamling paa Stenløse Kro den 9 Matrs 1924.
Forslag fra Bestyrelsen om nedsætning af Kontingentet. Det vedtoges nedsætte Kontingentet med 1 
Kr. pr. Kvartal.
Forslag fra Holm Nielsen om at ophæve Kontragten med Tandlægerne blev forkastet med 9 
Stemmer for 15 Stemmer imod.

Der afholdtes Bestyrelsesmøde Onsdag d. 13 November 1924.
Andragende fra Smed Larsen Hustru Stenløse om Tilskud til Røntgenbehandling paa en privat 
Klinik, det vedtoges indhente oplysning hos Læge om han havde henvist hende til nævnte 
Behandling, isaa fald at yde hende et Beløb af 50 Kr. i Henhold til Vedtægtens § 27 stk. 3.

Der afholdtes ordinær Generalforsamling Søndagen den 22 Februar 1925 kl. 2 paa Viksø Kro.
Forslag fra Bestyrelsen om at ophæve Overenskomst med Tandlægerne og hjælp til Tandpleje. Det 
vedtoges.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 29 November 1925.
Der forelaa Andragende fra Arbm. Karl Chr. Petersen om Optagelse da han var slettet medens han 
var fængslet og han nu var 40 Aar. Det vedtoges at optage ham hvis Inspektoratet giver Tilladelse.

Der afholdtes Generalforsamling Søndagen den 27/2 1927 paa Vexø Kro.
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Red. : 
De omtalte kontrolsedler var til kontrol af 
lægernes regning til kassen.



Det vedtoges en Ventetid paa 3 Maaneder for ny og tilflyttede Medlemmer.

Der afholdtes Ekstraordinær Generalforsamling Mandag d 7/11-1927.
Da de mødte Medlemmers antal ikke var tilstrækkelig til at Generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig blev en ny Generalforsamling afholdt 10 minutter senere hvor Mønstervedtægten 
blev gennemgaaet og vedtaget, desuden gav Generalforsamlingen Bestyrelsen bemyndigelse til at 
forhandle videre med Sygekasse Direktoratet. 

Der afholdtes Bestyrelsesmøde Søndagen 26 Februar 1928.
Det vedtoges at lade Bogtryker Osvald Terkelsen Hillerød trykke 1000 Stk. Vedtægter.
Der forelaa et andragende fra Barber Lind Vexø om et Tilskud til Massage det negtedes.

Der afholdtes Bestyrelsesmøde Søndagen d 23/12 1928.
Formanden meddelte at Sygekassens Andragende til Kommunen om Ekstratilskud til Bestridelse af 
Udgifter ved Anna Jørgensens Sygehusophold ikke blev bevilget.

Der afholdtes Bestyrelsesmøde Mandagen d 10/6 1929.
Formanden gav Meddelelse om at der var afholdt Møde i henhold til Sygekasseloven § 9 der var 17 
Medlemmer som kendtes at være ikke Ubemidlige, de 12 overførtes til Fortsetelseskassen de andre 
er udtraadt til 1 Juli.

Der afholtes Bestyrelsesmøde d 16/1 1930.
Formanden Oplyste at Opkræver (red.: navn udeladt), Søsum havde brugt hele Opkrævningen for 
Oktober kvartal 242 Kr. 19 Øre, det vedtoges at meddele det til Direktoratet, og til 
Kautionsforsikringen og hvis det viser sig, at Xxx har modtaget Beløb, som Xxx ikke har indført i 
Opkrævningsbogen, og da vilde gøre krav paa hele Forsikringssummen.
Det vedtoges at foreslaa Generalforsamlingen om at ansætte en fast Opkræver med Løn.

Der afholdtes Bestyrelsesmøde Lørvdagen 28.2.1930.
Det vedtages at anbefale ansættelse af Handelsmand Otto Thorvald Olsen.
Formanden meddelte at Opkræveren (red.: navn udeladt) havde indbetalt de manglende Penge.

Aar 1930 den 23 Marts afholdtes Bestyrelsesmøde hos Formanden.
Formanden oplæste de indkomne Tilbud angaaende besættelse af en Opkræver i Sygekassen. Der 
var i alt indkommen 18 Tilbud.
Manufakturhandler C. A. Dromph, Søsum antoges for en Løn af 135 Kr. for et Aar.
Det vedtoges at andrage Sogneraadet om det aarlige tilskud til Sygekassen 500 Kr.

Instruks for Kontingentopkræveren i Søsum Sygekasse.
Opkræveren er pligtig til fra den 15. til den 30. i hvert Kvartals første Maaned at opkræve 
Kontingentet hos alle Kassens Medlemmer. Endvidere er han pligtig til naar det af Formanden 
forlanges, samtidig med Opkrævningen, at uddele til Medlemmerne Vedtægter eller Tillægblade til 
samme. Opkrævningen foregaar som følger: Der udleveres Opkræveren en Opkrævningsbog til en 
af Kassens Opkrævningskredse og der opkræves da straks i den paagældende Kreds, hvorefter han 
afregner med Kassereren forinden næste Opkrævningsbog udleveres, og naar den sidste Afregning i 
hvert Kvartal har fundet Sted, udbetaler Kassereren mod Kvittering til Opkræveren ¼ af den aarlige
Løn. Hvis Opkræveren ikke træffer Medlemmerne hjemme afleverer han paa betrykkende Maade 
en Kontrolseddel som viser at Opkræveren har været hos Medlemmet. I øvrigt er Opkræveren 
pligtig til nøje at følge Formandens og Kassererens Anvisninger.
Undertegnede Opkræver for Søsum Sygekasse forpligter mig til nøje at overholde ovenstaaende .

- 105 -



Søsum den 1 April 1930.
10. A. Dromph. 

Aar 1932 den 28 Februar afholdtes den aarlige Generalforsamling paa Viksø Kro.
Forhandling om Begravelseskassen.
Det henstilledes til Bestyrelsen at arbejde videre for Sagen og indhente de fornødne Oplysninger for
senere at afholde en ekstraordinær Generalforsamling.
 

-0-0-0-0-0-
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-0-0-0-0-0-
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Aar 1932 den 30 November afholdes Bestyrelsesmøde hos Formanden.
Formanden redegjorde for oprettelsen af en Begravelseskasse med Udkast til Vedtægt.

Fredag den 8. December 1932 afholdes ekstraordinær Generalforsamling paa Veksø Kro.
Formanden redegjorde for oprettelse af en Begravelseskasse for Sygekassens Medlemmer. Da 
Generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig blev den afbrudt i 15 Minutter. Den nye 
Generalforsamling tog sin Begyndelse da den fastsatte Tid var udløbet. Arbejdsmand Chr. Jørgensen
Søsum Forslag om at henlægge Begravelseskassen – forkastedes. Forslaget vedtoges med 12 
Stemmer.

- 109 -

Red.:
Forkortede uddrag af protokollen fortsat

Red.:
Det har været et tilbagevendende problem at for få 
medlemmer deltog i generalforsamlingerne således 
at disse ikke var beslutningsdygtige.
Problemet løstes med ovennævnte lille kunstgreb.



Den 9. Januar afholdt Direktoratet Revision af Kassens Regnskaber, fra Sygekassen deltog 
Formand, Kasserer, Næstformand og af Revisorerne Vilhelm Rasmussen. I henhold til ovennævnte 
Revision har Kassen fra Direktoratet i Skrivelse af 2 Februar modtaget følgende Bemærkninger.

11) Den Aarlige Status maa underskrives i Statusbogen af den samlede Bestyrelse og Revisorer.
12) Kassebeholdningen synes til Tider rigelig stor af Hensyn til Rentetab bør 

Kassebeholdningen stedse være  mindst mulig.
13) Ved Kasseeftersyn bør Størrelsen af den kontante Kassebeholdning altid anføres.
14) Kassen har indenfor Aaret betydelige vedtægtsmæssige Restancer. Da dette betyder 

Rentetab for Kassen og da Forholdet er uheldigt for de paagældende Medlemmer bør 
Kassen bestræbe sig for mest mulig for at Medlemmerne betaler deres Vedtægtsmæssige 
bidrag rettidigt. Opmærksomheden henledes paa at Kassen ikke maa betale Lægernes 
Honorar for Medlemmer der staar i Restance.

15) Da det paa Statstilskudsskemaet for 1931 oplyste Medlemstal viste sig at være 11 
Medlemmer for lille, vil der blive udbetalt Kassen 22 Kr. sammen med Tilskuddet for 1933.

16) Ved Udfyldningen af Statstilskudsskemaet for 1929 har Kassen glemt at fradrage en 
Refusion for Lægeudgfter paa 86 Kr.. Der vil i den Anledning blive foretaget Fradrag i 
Statstilskudet for 1932 paa Kr. 5 Kr. 69 Øre.

17) Endvidere fremsendtes Regler for den endelige fordeling af Udgiften til Kaj Andreasens 
Sygdom, som fordeles med 1/3 til hver af følgende Kasser: Søsum, Oppesundby og 
Gerlev.Draaby.

Ovenstaaende toges til Efterretning.
Søsum den 12/2-33
Jens P. Jensen P. Svendsen, H. P. Thorsen, Th. Christensen, H. P. Larsen, Martin Jakobsen. 

12 Februar 1933 Bestyrelsesmøde.
Det vedtoges at henstille til Generalforsamlingen at opsige Overenskomsten med Tandlægerne 
den 1 Januar 1934.
Naar Behandlingen paa en af Radiumstationer tilraades Kassens Læger betaler Kassen saadan 
Behandling fuldt ud. Efter fastsatte Takster hvad enten Behandlingen foregaar under 
Indlæggelsen eller den foretages ambulant.

8 April 1933 bestyrelsesmøde.
Udkast til Vedtægt til Begravelseskassen underskrives. Lønnen for Begravelseskassen fastsattes 
til 10 Øre til Formanden og 10 Øre til Kassereren pr. Medlem som staar i Begravelseskassen den
31. December.

3 Marts 1934 bestyrelsesmøde.
Revisorene andrager om Lønforhøjelse til 8 Øre pr. Medlem.
Andragende om Kommunaltilskud. Det vedtoges at andrage Kommunen om et Tilskud paa 600 
Kr.
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Red.:
Der er ikke fundet arkivalier der 
belyser begravelseskassens 
aktivitet.



30 Juli 1934 bestyrelsesmøde.
Fra Opkræverne forelaa Andragende om en Lønforhøjelse paa 5 Kr. 75 Øre pr. Kvartal. Kunne 
ikke bevilges foreløbig.

9 Januar 1935.
Forslag om at møde med Fanen ved Begravelser tilbødes Medlemmerne, men samtidig styges 
Bestemmelsen om, at møde ved Jordpaakastelsen.

20 /4 – 35 bestyrelsesmøde.
Det overlodes til Formanden at indkøbe en Sølvbryllupsgave til Kassereren for Kassens 
Regning.
Det vedtoges i stedet for Basar at søge afholdt Dilitant forestilling i Midten af November.

26 -  2 – 1936 generalforsamling.
Formanden aflagde Beretning og oplyste at Dilettantforestillingen havde givet et Overskud paa  
40 Kr.
Der er i Aarets Løb overført ca. 50 nydende Medlemmer til Bidragydende paa Grund af 
Restance.
Kassereren aflægger Beretning og oplæser Regnskabet som slutter med en Formue paa 8792,30 
Kr. og en Formuenedgang paa 261,08 Kr.
Invalideforsikringen slutter med en Beholdning paa 775 Kr
Begravelseskassen har en Kassebeholdning at overføre paa 269,09 Kr.
Afstemning om Omforandring af Sygekassens Navn fra Søsum Sygekasse til Stenløse-Veksø 
Kommunes Sygekasse vedtoges. 

   

-0-0-0-0-0-
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Red.:
Søsum Sygekasse fortsætter således 
under nyt navn og den videre beskrivelse 
af kassens aktiviteter findes under :
Stenløse-Veksø Kommunes Sygekasse



Vexøe Sogns Sygekasseforening
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Red.:
Resumè.

Veksø sogns sygekasse bliv oprettet som en selvstændig forening i 1865.
Der findes kun en protokol for perioden  1865 til 1898.
Der er regnskabsbøger der belyser tiden frem til 1951 hvor foreningen formentlig er opløst.
Foreningen oprettede egen begravelseskasse i 1872, men denne forening synes opløst omkring 
år 1900 da der herefter optræder begravelseshjælp i sygekassens regnskaber.
I begyndelsen var der, som i andre tidlige sygekasser, kun tale om sygedagpenge.
Sygekassen bedrev udlånsvirksomhed med ganske små beløb til medlemmerne.
Foreningen var et socialt samlingspunkt og arrangerede dilettantforestillinger m.v. og overskud-
det herfra kunne udgøre 200 kr. hvor årlige kontingenter indbragte 250 kr. altså et betragteligt 
tilskud til driften. 
I 1885 havde foreningen 143 medlemmer.
Hvornår sygekassen er ophørt med at fungere er ikke fastlagt. Formentlig i 1950`erne.
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Red.:
De viste billeder er af de 2 første 
protokoller.
Den sirlige håndskrift er fra omslagets 
inderside.

De første medlemmer i 1865



1871. Regnskabs poster:
          Indkommen i regnskabsåret                         53 Rbdl.
          Udgifterne   -           -                                     6     -    3 mark
          Indsat i sparekassen Bikuben                       40     -
          Foreningens ejendom, obligation stor        200     -
          I sparekassen står                                          47     -   3     -
          Foreningens samlede ejendom                   247     -    3    -    
        

1872    Den 6. oktober 1872 blev ved en ekstraordinær generalforsamling i 
            Veksø Sogns Sygeforening vedtaget at oprette en begravelseskasse på de 
            konditioner bestyrelsen har vedtaget som foreløbige love for ovennævnte kasse.
            Veksø d. 6. oktober 1872.
            N. S. Malmstrøm formand, Niels Larsen, Travers Hansen, Niels Olsen, Anders Sørensen. 

1875. Regnskabsposter:
          Udbetalt sygehjælp til beløb                       133 kroner 44 øre
          Udlånt til begravelseskassen                         30     -
          Løn til formanden                                         10     -      50 øre.
          
1882 d. 2. april  på generalforsamlingen blev det besluttet at nedsætte aldersgrænsen for optagelse 
         i foreningen til 50 års alder.
         Med hensyn til medlemmer som bliver indkaldt til militær tjeneste forbliver det som § 14 
         i loven udviser.
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Red.: revisorpåtegning transskriberet:

Opgjort Regnskab fra 1ste April 1865
Indtil Aaret 1866 19 April.
1 Sparekassebog Lydende paa 55 rdl.
Kassens behold 14 rd 4 (mark) 8 (skilling)
Udgifter 8 rd.
Formand Andreas Mortensen

Red.: formanden var skrædder og medlem 
# 5, se ovenfor. 

Red.: 
1 rigsbankdaler à 6 mark à 16 skilling.
Danmark overgik fra daler – mark – skilling
til kroner og øre i 1875.



1884 medlemsantallet er 136 hvoraf 45 på halvt kontingent.
         Af de penge som indkom ved aftenunderholdningen er indsat i Bikuben 100 kroner som
         overgår på næste års regnskab. Resten bliver et særskilt fund 17 kroner 45 øre.
         Ane Hansen 2 kroner.        

1885 den 11 oktober på generalforsamling blev det vedtaget at medlemmer som ikke betalte et  ½
         år bliver udslettet af foreningen eller betale 50 øre i mulkt.
         Ligeledes det vedtaget at de medlemmer som ikke møder til aprils generalforsamling skal
         betale 50 øre i mulkt eller melde forfald.

         Ved dilettant-forestillingen 1885 blev det til et overskud på 200 kroner der blev indsat i
         sparekassen.    

         På ekstraordinær generalforsamling den 11 oktober 1885 blev det enstemmigt vedtaget at
         slagter Svend Hansen ikke kunne få sygehjælp fra 11 oktober 1885 til 1 januar 1886.
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Dagpenge 1885



1885 Var medlemstallet 143 hvoraf 45 på ½ kontingent.

1889   Regnskabsposter:
           Indkommet kontingent                         253 kr. 60 øre
           Indkommet fra æresmedlemmer            26 kr.
           Indkommet restancer fra forrige år          8 kr. 75 øre
           Indkommet i mulkt                                           50 øre
           Udtaget af sparekassen                         300 kr.
           Udbetalt sygehjælp                               428 kr. 60 øre
           Betalt begravelseshjælp for 4 lig          120 kr.
           Formandens løn                                      20 kr.
           Betalt pigen for rengøring af skolen         1 kr.
           Betalt assurance for fanen                                 26 øre
           Til skrivematerialer                                           75 øre 
          
          Ved generalforsamlingen d. 7 april 1889 blev vedtaget enstemmet af medlemmerne
          af Vexø Sygekasse skulle give møde til begravelser med foreningens medlemmer, efter
          nummer. De som ikke møder eller melder lovlig forfald når de bliver tilsagte, skal bøde
          med 50 øre i mulkt.
          Vedtaget enstemmigt d. 7 april 1889 på Vexø Skole.
          Niels Andreasen.

- 116 -

Red.: 
En mulkt er en bøde pålagt administrativt.
--
Hvorfor slagter Hansen ikke må få sygehjælp 
fortæller protokollen ikke. 
 



1892  Regnskabsposter:
          Indkommet kontingent                                  295 kr.
          Indkommet fra æresmedlemmer                      29 kr.
          Indkommet fra dilletant forestillingen           100 kr.
          Indkommet restancer og mulkt                          5 kr.
          Betalt sygehjælp                                             446 kr. 30 øre
          Betalt til Malmstrøm enkes begravelse            30 kr.
          Formandens løn                                                20 kr.
          Udlæg for dilletantfore. vedtaget af best.         10 kr.
          Dusør til skolepigen for rengøring af skolen      1 kr.
          Gave til doktor Krarup bestående af en pibe    20 kr.
          Porto og assurance for fanen                                       75 øre
          Foreningens samlede formue er                    1616 kr. 93 øre 

           Ved generalforsamlingen i Viksø Skole lørdagen den 3die august blev  af flertallet
           vedtaget at de medlemmer som af sygdom kommer på amtssygehuset ikke kunne få
           sygehjælp så længe sygdommen behandles på hospitalet men til gengæld ikke betale
           kontingent i den tid.
           Niels Andreasen formand, Jens Peter Nielsen, I. Bjørnestad, A. P. Larsen.
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Dagpenge 1891



1894    Ved generalforsamlingen d. 1ste april i Veksø Skole blev enstemmigt vedtaget at 
            sygehjælp   gives kun for 16 uger og kontingentet forhøjet på enkelt medlem til 75 øre 
            hvert kvartal og for mand og hustru 125 øre hvert kvartal.
            Niels Andreasen formand, Peter Petersen.

1995    Ved generalforsamlingen i Viksø Skole d. 7 april er følgende vedtaget at enhver sygdom
            skal meddeles til repræsentanten og han er kun bemyndiget til at skrive sygeseddel for 14
            dage og derefter ved lægeattest som ligeledes underskrives af repræsentanten.
            N. P. Jensen formand, Niels Andreasen, Jens Andersen, Jens Peter Nielsen.

1996    Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 27. september i Veksø Kro at give 
            enken efter banevogter Ole Larsen, Sørup, sygehjælp efter lægeattest og væver Anders 
            Larsen, Ølstykke, for 14 dage.
            Ved samme generalforsamling blev vedtaget at sygehjælp betales kun fra den dag det bliver
            meldt til bestyrelsen.
             Christian Jakobsen, Hans Olsen, Karl Olsen.

1897     Ved generalforsamlingen i Viksø Skole d. 11. april blev enstemmigt vedtaget at 
             forhøje sygehjælp til 50 øre om dagen fra 1ste april 1897. 

             På ekstraordinær generalforsamling i Viksø Kro søndagen den 25 juli blev enstemmigt  
             Vedtaget at afholde en høstfest sammen med Søsum Sygeforening og Søsum Sangforening
             Og foreningen er villig til at deltage i tilfælde af underskud.
             Karl Olsen, Chr. Jakobsen, Ole Svend Rasmussen, Ole Larsen.

1898      På generalforsamlingen den 3 april i Viksø Skole blev enstemmigt vedtaget at sygehjælp
              Gives for 8 dage uden lægeattest ved at melde sig til bestyrelsen. Med lægeattest udbetales
              Sygehjælp uden at melde sig til bestyrelsen.                   
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1900 Var medlemstallet 117.
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Regnskab 1899



- 120 -

Regnskab 1905

Sygehjælp (dagpenge) 1907
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Udbetalinger 1918
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Udbetalinger 1924
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Udbetalinger 1931
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Dagpenge 1938.
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Kassen lukker formentlig her



Knardrup Syge- og Begravelsesforening
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Red:
Efter afleveringen af optagelsesskemaerne, fik man udleveret et 
emblem, der skulle bæres synligt på venstre side af brystet ved alle 
sygekassens møder og sammenkomster. Nu var man blevet medlem af
en forsikring, der sikrede visse materielle fornødenheder, men tillige 
blevet optaget i en forening, hvis medlemmer plejede en vis selskabe-
lighed og herunder måtte overholde visse love. Man kom jo sammen 
til generalforsamlingerne, på sygekassens årlige udflugt for medlem-
merne, sad side om side ved kaffebordene og bar samme ydre kende-
mærke, sygekasseemblemet, som tegn på tilhørsforholdet. 



-0-0-0-0-0-
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Red.:
Der er ikke på lokalarkivet fundet arkivalier fra den-
ne syge- og begravelseskasse udover emblemet til 
belysning af kassens aktiviteter..



Knardrup Husmands Sygekasse
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Red.:
Der er ikke fundet en bestyrelsesprotokol der dokumenterer 
foreningens aktiviteter.
Dette er i stedet gjort ved at vise billeder fra regnskabsbøger.
-
Sygekassen er måske stiftet i 1881.
Kassen er måske ophævet eller fusioneret i 1951.
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Søsum – Veksø 100-Mands Forening
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Red.:
Resumè

Der er ikke fundet protokol eller regnskabsbøger der belyser 
foreningens aktiviteter.
Hvad der har motiveret Søsum og Veksø borgere til at oprette en 
forening i 1907 kendes ikke. 
Nye love er vedtaget i 1920.
Der er fundet en kvittering for indbetalt kontingent i 1955.
Hvornår kassen er nedlagt er ikke fastlagt.

Red.:
Generelt om 100-mands foreningerne
 I sidste halvdel af 1800-tallet opstod en række såkaldte 100-mands 
foreninger, der bl.a. havde til formål at hjælpe ved dødsfald. 
Foreningerne havde mindst 100 medlemmer, men som oftest flere. 
Eksempelvis eksisterede en sådan forening for Tikøb-området. Den hed
”Foreningen 208 for Tikøb og Omegn”. Foreningens medlemmer 
opfordredes tillige til at møde op og deltage i begravelsen af 
medlemmerne. 

Kritikken af disse foreninger gik imidlertid på, at begravelseshjælpen 
ikke altid var sikker – somme tider var kapitalen så lille, at der i 
tilfælde af mange samtidige begravelser ikke var penge nok til at yde 
den sædvanlige hjælp.

Med loven af 1905 skulle der også føres kontrol med disse foreninger, 
samt en række andre, som havde en begravelseskasse tilknyttet. Det 
gjaldt bl.a. Afholdsforeninger, Forsvars- og Vaabenbrødreforeninger, 
Soldaterforeninger samt andre foreninger, som også havde andre 
formål. 1905-loven betød imidlertid, at sådanne begravelseskasser ikke 
længere blev nyoprettet. Kun de gamle bestod endnu i en årrække, for 
derefter at blive opløst efterhånden som bl.a. sociale reformer trådte i 
kraft.



29. dec. 1907 stiftedes Søsum – Veksø 100-mands forening.

Foreningens love omfatter: (forkortet af red.)
§ 1.  Foreningens formål er gensidig støtte ved sygdom og dødsfald.
§ 2.  Som medlem kan optages enhver uberygtet mand som har ophold i kommunen
§ 3.  Indmeldelse sker til formanden. Indskud 1 kr.
§ 4.  Kun 100 medlemmer kan være i foreningen. Foreningen starter når der er 35 medlemmer.
§ 5.  Kontingent 5 kr. kvartalet. Ingen må stå i restance i mere end 3 måneder.
§ 6.  Ved sygdom udbetales 75 øre daglig. Ved selvforskyldt sygdom ydes intet.
§ 7.  Lægeattest skal forevises før udbetaling af dagpenge.
§ 8.  Hjælp kan først gives efter 13 uger. Under militærtjeneste betales ikke kontingent.
§ 9.  Ved dødsfald udbetales 100 kr. til de efterladte.
§ 10. Udmeldelse sker til formanden.
§ 11. Den årlige generalforsamling afholdes i januar måned i Veksø

§ 12. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen kan indkalde til
         Ekstraordinær generalforsamling tilsvarende kan 1/3 af medlemmerne.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 18. januar 1920.

Chr. Rasmussen, C. Olsen, A. J. Larsen, L. Hansen, Tideman Petersen.

-0-0-0-0-0-
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100-Mands Foreningen for Stenløse-Veksø Sogne

-0-0-0-0-0-
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Red.:
Se tekstboks under Søsum-Veksø
100-mandsforening

Red.:
Der er ikke på lokalarkivet materiale der dokumenterer foreningens aktiviteter.
Både protokol og regnskabsbøger mangler.

Red. transskriberet:
Frederiksborg Amts Avis 23. jan. 
1918.

100 Mandsforeningen for Sten-
Løse- Viksø Sogne afholdt i 
Forgaars
Generalforsamling paa Stenløse
Kro. Regnskabet balancerede med
827 Kr. 27 Øre. Til Bestyrelse gen-
valgtes H. M. Henriksen, Stenløse,
Postbud E. Olesen, Viksø, Hmd. S.
E. Hansen, Søsum, og nyvalgtes
Hmd. B. Andreasen, Søsum og 
Hmd. D. Hansen, Stenløse. Til For-
mand genvalgtes H. M. Henriksen.

Red. transskriberet:
Frederiksborg Amts Avis 12. jan. 
1921.

100 Mandsforeningen
For Stenløse-Viksø Sogne

 Afholder sin aarlige
Generalforsamling

Lørdagen den 15. Januar, Eftmd. 
Kl. 6, paa Stenløse Kro.

Bestyrelsen 



Oprettelse af lokale begravelseskasser

Citat fra sygekassekommission 1866:

” At disse Kasser maae betragtes som en meget nyttig Indretning, som man maae ønske den størst 
mulige Udbredelse i Landet, er utvivlsomt. Den Udgift, som ved en Begravelse paabyrdes den ube-
midlede Arbejderfamilie, er saa trykkende og overvældende, at den maae afstedkomme den største 
Forlegenhed og forøge Familiens Sorg og Ulykke, naar Familien ikke er Interessant i en Begravel-
seskasse og denne her kommer til Hjælp. Jo mere almindelig den Følelse er i Folket, at man ved den
Maade, hvorpaa man steder den kjære Afdøde til Jorden, bør vise, hvor høit man elskede og holdt 
ham i Ære – og denne Følelse har en sund Rod, om end den stundom kan overdrives -, desto mere 
nødvendige og gavnlige ville Begravelseskasserne vise sig at være.”

De gamle håndværker laug havde begravelseshjælp indbygget.
Da de nye sygekasser opstod i midten af 1800-tallet var det fra starten klart at de måtte indeholde 
begravelseshjælp.
Udover at yde bistand ved sygdom var ønsket stort om at jordefærden kunne foregå på en højtidelig 
måde og uden hjælp fra det offentlige hvilket ville være fattigvæsenet. Frygten for fattigvæsenet gør
sig også gældende her. 
Begravelseshjælpen var på 10 til 20 kr. omkring 1875.
Begravelseskasserne havde ofte faste ritualer der skulle følges af medlemmerne. Faner ved 
begravelser var stærke symboler på fællesskab ligesom pligt til ligfølge var det.
Indtil 1892 hvor den første sygekasselov trådte i kraft var kontingentet til begravelseshjælpen inde-
holdt i sygekassekontingentet. Med loven bestemtes at økonomien og risikoen ved de 2 ydelser 
skulle adskilles og der skulle aflægges regnskaber hver for sig. Ledelsen blev dog ofte den samme. 
Ofte var kasserne små og måtte derfor søge genforsikring for at imødegå større udsving i udbetalin-
ger og for at beskytte de indbetalte midler. Staten gav i begyndelsen et lille tilskud til administratio-
nen af kasserne men tilskuddet ophørte da genforsikringen generelt kom på plads i 1899. 
I 1905 blev kasserne underlagt et offentligt tilsyn.
En sjællandsk afdeling af genforsikringen oprettedes i 1912 med 153 begravelseskasser med 38.000
medlemmer.

De lokale begravelseskasser i Ganløse, Veksø og Stenløse vedblev at fungere helt frem til lukningen
i 1970. 

-0-0-0-0-0-
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Ganløse Begravelsesforening
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Red,:
Resumè.

Begravelseskassen er stiftet i 1863.
Der er kun fundet få arkivalier på lokalarkivet til belysning af kassens 
aktiviteter.
Kassen blev brugt til at yde medlemmer lån da sygekassen måtte ophøre 
med det.
Begravelserne blev gennemført med stor højtidelighed med brug af fanen 
og beordret følge. Medlemmerne blev ikendt bøde ved udeblivelse  når de 
var tilsagt at give møde.
Medlemstallet har formentlig været ganske lavt hen mod slutningen.
Kassen lukkedes 1. september 1970.   
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Red. transskriberet:
Begravelse, Forening     1863
For at indtræde i begravelse foreningen  maa
et medlem, indbetale 4 Mark til foreningen, 
og siden 1 Mark hver Fjerdingaar  ingen 
Medlemmer modtages i Selskabet som er 
over 50 aar.
Et Medlem af Foreningen bekommer ved 
Dødsfald 10 Rigsdaler til begravelsen saavel 
Manden som Konen.
De bestemte betalingsdage var
                             1ste Januari
                             1ste April
                             1ste Juli
                             1ste Ogtober 
Et Medlem maae til bestemt Tid erlæge den 
betaling til Selskabet som er bestemmet da 
de ellers ikke har ret til nogen Contingent . 
Ved Dødsfald skal Kasse bestyrer  strax 
udbetale Pengene.

Medlemmer 1863
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Red. transskriberet:
Huusmand Hans Andreas Enke af Ganløse 
har modtaget 5 Rigsdaler den 15 April til 
hendes Mands begravelse.
Huusmand Povet Knudsen af Ganløse har 
modtaget 10 Rigsdaler den 1 September 
1866 til hans Kones begravelse.
Huusmand Jakog Andersen  af Knardrup har 
modtaget 10 Rigsdaler den 15 April 1867 til 
hans Kones begravelse.
Gmd. Lars Dermudt her af Ganløse har 
modtaget til hans Kones begravelse 10 Rbd 
d. 12 April 1869.
Hmd. Christen Pedersen af Knardrob har 
modtaget til begravelsen 10 Rbd den 2 
August 1870.
Hmd. Ole Jensen Knardrup 10 Rdb den 28 
Februar 1871 til hans Kones begravelse.
…..   
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Red. transskriberet:
Ved Generalforsamlingen den 6 Januar 
1884 blev det fastsat at naar et Medlem har
svaret Kontingent i tredive Aar skal han 
være Kontingentfri det øvrige af sin 
Levetid og ligefuldt beholde sin Rettighed 
til Begravelseshjælp baade til sig og sin 
Kone. Dog blev det ved 
Generalforsamlinge den 3 Januar 1886 
bestemmet at hvis et Medlem vil have 
Begravelseshjælp til 2 Koner da skal han 
eller Enken vedblive atbetale Kontingent i 
45 Aar.
Ved Generalforsamlingen den 2 Januar 
1887 blev det bestemmet at naar et 
Medlem har betalt Kontingent i 20 Aar faar
han 25 Kroner til hver Begravelse.
Ved Generalforsamlingen den 3 Januar 
1892 blev det bestemmet at naar et 
Medlem vil optages i 
Begravelsesforeningen og er imellem 40 
og 50 Aar skal han betale en Krone i 
Indskud for hvert Aar han er over 40 Aar 
foruden det almindelige Indskud.
1901 blev det bestemmet at de som er 
Kontingentfri skal have 30 Kroner til hver 
Begravelse og at naar et Medlem som er 
Kontingentfri døer og efterlader Enke som 
ikke er Medlem af Sygekassen beholder 
hun Retten til de 30 Kr. til sin Begravelse 
naar hun døer.
1904 blev det bestemmet at 
Begravelsehjælpen til hver Begravelse er 
20 Kr. indtil 10 Aar, fra 10 til 20 Aar 25 
Kr., fra 20 til 30 Aar 30 Kr., fra 30 til 40 
Aar 35 Kr. og over 40 Aar 40 Kr.
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Medlemmer 1908

Regnskabsbog 1909 – 1953



1909
- Regnskab:  

Indtægt                             388,07
Udgift                               212,05
Udlån til medlemmer         40,00
Hos bestyrelsen                  60,00
I Sparekassen fra sidst    1746,82
                      Kroner       2023,41
Ovenstående Regnskab er revideret og befundet rigtigt.
Ganløse den 2/2 1910
H.L. Larsen    /      O. Olsen

- Eksempel på deltagelse ved medlemmers begravelse.
”Den dag gik han selv tolvte mand bag foreningens fanebærer, der, iført sort frakke og høj 
silkehat, bar den florbehængte fane, da Lars Tækkemands kones båre førtes fra hjemmet til 
kirken. I kirken paraderede fanebæreren alene ved siden af kisten, stående med fanen som 
gevær ved fod, stiv og strunk som en marskal, sænkende fanen let, når præsten bad en bøn 
og følgende umiddelbart efter kisten ud på kirkegården, hvor fanen efter jordpåkastelsen 
sænkedes stille over graven, rettedes op, et øjeblik var i ro og atter sænkedes. Da fanen var 
blevet sænket for 3. gang trådte fanebæreren, bag hvem de tilsagte medlemmer stod, bort fra
graven; højtideligheden var tilendebragt.” 

- Eksempel på referat fra bestyrelsesmøde.
”166 Nielsen var udeblevet ved begravelsen d. 16. ds.. Havde skrevet til kasseren, at han var
syg. Lægeerklæring forlangtes.
87 Poulsen og 90 Rasmussen var udeblevet uden anmeldt forfald. Idømtes en bøde kr. 3.” 
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1912 

- Regnskab
Der har ingen Udbetaling fundet sted i 1912.
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Medlemsliste 1909



1913
- Foreningens Formue

I Sparekassen                    766,80
Udlån til A. Henriksen        10,00
Udlån til N. P. Larsen         10,00
Udlån til H. L. Larsen         10,00
Kassebeholdning                 20,55
                             Kroner     817,35
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Red.:
Statsanerkendelsen af sygekasser 
indebar at der ikke kunne være 
udlån til medlemmer. 
Problemet blev løst på denne måde 
ved at lånene blev ydet i 
begravelseskassen.
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1916

- Generalforsamling
D. 11. Februar vedtoges det at eftergive Anders Henriksen sit Laan, begrundet paa at han har
betalt renter  i en lang Aarrække.
NB: Som det vil ses af Sparekassebogen og hoslagte Attest fra Sparekassen, er der ved 
Rentetilskrivningen pr. 30. Stbr. 1916 sket en Fejlregning fra Sparekassens Side; idet at 
Renten er tilskrevet med Kr. 168,30 i Stedet for Kr. 78,30, hvilket giver en Difference af 90 
Kr. i Begravelseskassens Disfavør.

- 150 -



1931

- Udbetalt 20 Kr. i Begravelseshjælp til Alegsanders Kone.

1946
- Udbetalt 20 Kr. til Afbygger Jens Pedersen Slagslundes Begravelse.
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1970 
- Ganløse d. 9. september.

Indenfor to af bestyrelsen er det vedtaget at ophæve foreningen da der kun er tre medlemmer
levende. Disser er:
N. O Andersen, Almager
Fru murermester L. P. Hansen, Ganløse
Fhv. sygeplejerske frk. Johanne Larsen, Ganløse.
Beløbet der står i Bondestandens Sparekasse vil blive fordelt i tre lige portioner og 
fremsendt i noteret check til de tre medlemmer igennem Sparekassen.
Henri D. Nielsen , Ingvar Larsen. 
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Nogen af de sidste udbetalinger

Red.:  
Jævnfør kassens love skulle formuen ved kassens 
ophør tilfalde sygeforsikringens hjælpekasse.  
Om afgørelsen er omgjort vides ikke.



-0-0-0-0-0-
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Sparekassebogen er tømt



Veksø Sogns Begravelses Kasse
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Red.:
Resumè

Begravelseskassen etableredes i 1873 i tillæg til sygekassen.
En begravelse var en stor økonomisk belastning for familier hvorfor man søgte en 
solidarisk opsparingordning.
Begravelseskassen fungerede frem til omkring år 1900 hvor begravelseshjælp 
begynder at optræde i sygekassens regnskaber.
Begravelseskassen drev som også sygekassen udlånsvirksomhed til medlemmerne 
og indkasserede renter på lånene.
I 1878 havde kassen 170 medlemmer.
Kassen havde egen fane. En fane der blev anvendt efter alle kunstens regler ved 
medlemmers begravelse.
I regnskabet for 1884 optræder en post på 44 øre til brandforsikring af fanen! 
Hvornår begravelseskassen bliver opløst er ikke fastlagt.
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Red. transskriberet:
Den 6te ogtober 1872 blev ved en ekstra 
ordinær Generalforsamling i Veksø 
Sogns Sygeforening Vedtaget at oprette 
en Begravelses Kasse på de Conditioner 
som Bestyrelsen Har Vedtaget Som 
foreløbige Love for ovennævnte kasse.

Veksø d. 6. ogtober 1872. Bestyrelsen
N. S. Malmstrøm 
til forman Anders Jøgensen 
Niels Larsen, Travers Hansen, Niels 
Olsen, Anders Sørensen

Første medlemmer 1874



1873     Edvard Larsen er afgået ved døden den 15 september 1873 og som følge deraf har hans
             efterladte kone Johanne Larsen, født Poulsen, modtaget 10 rdl. som begravelseshjælp.

1874     Anders Jensen er afgået ved døden den 12 marts 1874 og som følge deraf har hans kone
             Karin Jensen modtaget 10 rdl. i begravelseshjælp.

             Hvilke 20 rdl. er lånt af sygekassen.
             Ovennævnte 20 rdl. ere tilbagebetalt den 12. april 1874
             S. Bjørnestad, N. Nielsen.

1876     Udbetalt begravelseshjælp til Christoffer Jensen   20 kr.
-                 -             til Lars Jensen              20 kr.

             Lånt Rasmus Jensens enke                                      20 kr.
             Lånt husmand Niels Knudsen                                  20 kr.
             Lånt husmand Ole Christensen                                20 kr.
             Tilbagebetalt et lån til sygekassen fra forrige år      20 kr.

1878     Regnskabsposter:
             Renter fra Ane Hans Datter                                         50 øre
             Renter Kirsten Niels Datter                                         50 øre
             Niels Knudsen betalt på lån                                  4 kr.
             Indkommet fra æresmedlemmer                         30 kr.
             Udbetalt begravelseshjælp til Bjørnestads kone 30 kr.
             Udlånt til 2de (tvende) låntagere                        36 kr.
             Tilbagebetalt et lån til sygekassen                        6 kr. 20 øre
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             Formandspenge af 170 medlemmer à 10 øre      14 kr.

1884     Regnskabsposter:
             Indkommet i april kvartal til begravelseskassen    67,32 kr.
             Udbetalt begravelseshjælp for 1 lig                       30,00 kr. 
             Indsat i sparekassen                                               30,00 kr.
             Brandassurance for fanen                                        0,44 kr.
             Fragt for sparekasse bøgerne                                   0,25 kr.
             Købt 12 kontrabøger                                                1,20 kr.
             Skrivematerialer                                                       0,75 kr.
             Til skolepigen                                                           1,00 kr.
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Red. : 
Bemærk at der 6 år efter oprettelse af kassen er 
170 medlemmer.
Se oplysning om folketal bag i bogen.

Regnskab 1885. (Bemærk 7 lig à 30 kr.)



            

                   

-0-0-0-0-0-
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Red.:
Der er ikke fundet en protokol for foreningens 
aktiviteter der derfor er dokumenteret med 
billeder af regnskabsbøger.
Hvornår kassen er lukket kendes ikke.



Oprettelse af lokale sygeplejeforeninger
Det synes helt naturligt at danne en sygeplejeforening i forlængelse af sygekassernes aktiviteter.

De praktiserende lægers besøg hos de syge kunne vel ofte resultere i behovet for sygepleje som ikke
naturligt udførtes af læger men som kunne udføres af sygeplejersker.

Sygekasserne havde selvfølgelig også en interesse i at syge så hurtigt som muligt blev raske og der-
med ophørte med at trække på kassens midler. 

Stiftfysikus, oprindelig betegnelse for de første embedslæger ansat af staten til at overvåge 
sundhedstilstanden i landet, P. Trautner i Odense, var foregangsmand i oprettelsen af 
sygeplejeforeninger over hele landet.

Uddannelsen og funktionen af sygeplejen var under udvikling i tiden omkring århundredskiftet.

Citat fra `Tidsskrift for sygepleje`1910:

”Hele vort Sygeplejevæsen falder i 3 Afdelinger: Hospitalsplejen, Privatplejen og Plejen af de ube-
midlede udenfor Hospitalerne, hvorunder indbefattes Menighedsplejen og Landsygeplejen, hvis 
Plejersker uddannes under meget forskellige Vilkaar.”

Manglen på uddannede sygeplejersker fik sygekasser til at bekoste uddannelsen, således at de ny-
stiftede sygeplejeforeninger kunne ansætte disse. 

-0-0-0-0-0-
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Sygeplejeforeningen i Slagslunde-Ganløse Kommune
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Red,:
Resumè

Der er på Rigsarkivet fundet en protokol (1894 – 1935) skrevet af sygeplejersken og 
nogle få bilag der i mindre omfang dokumenterer aktiviteterne i foreningen.
Hvornår foreningen er stiftet er ikke klarlagt, men sandsynligt i 1894 jævnfør 
protokollen. 
Dilettant-forestilling i 1920.
Foreningen opløses i 1959 da Slagslunde-Ganløse kommune overtager opgaven pr. 1. 
juli. 



Eksempler på sygeplejerskens notater.
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Et enkelt regnskab.

Afregninger fra sygebesøg.

                                 

-0-0-0-0-0-
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Dilettant-holdet ca. 1920 i Sygeplejeforeningen

Red. 
Omtale i Frederiksborg Amts Avis:
Et hold dilettanter fra Gandløse og omegn har under I. P. Jensens 
ledelse indøvet Johanne Louise Heibergs `En søndag på Amager` 
samt en anden, mindre vaudeville. Indøvelsen er lykkedes helt godt, 
og stykkerne får en god udførelse. Damerne og også enkelte af her-
rerne magter deres sanglige præstationer helt udmærket. 
Musiklærerinde fru Prisholm har indøvet sangene. Man kan godt 
anbefale god tilslutning til spilleaftenerne søndag og tirsdag. 



Vedtægt: (forkortet af red.)
§ 1.

Foreningens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til kyndig og omhyggelig sygepleje i 
hjemmene.

§ 2.
De af kommunens beboere hvem der ikke gennem den statsanerkendte sygekasse er sikret adgang 
til sygepleje kan opnå medlemsret mod et årligt bidrag på 2 kr. pr. enkelt medlem og 5 kr. pr. 
husstand.

§ 3.
Bidragene opkræves forud for hele året i dettes 1. kvartal. Bidraget kan forhøjes til det dobbelte 
uden ændring af denne vedtægt. Indmeldelse kan finde sted til enhver tid.

§ 4.
De i §2 nævnte personer betaler ikke særligt vederlag for den ydede pleje. Personer uden for 
foreningen betaler kr. 2 pr. besøg, kr. 6 pr. dag og tilfalder foreningen.

§ 5.
De behandlende læger anviser sygeplejerskens hjælp. Formanden prioriterer når nødvendigt efter 
råd fra lægen den ydede hjælp. Pleje ved sygdom må altid gå forud for barsel. Sygeplejen består 
fortrinsvis ved kortere besøg i hjemmet.

§ 6.
Epidemiske sygdomme er som regel ikke omfattet af sygepleje. Sygeplejersken kan, når hendes 
arbejde tillader det, yde almindelig husmoderhjælp til børn og huset men ikke udendørs arbejde 
eller malkning.

§ 7.
Sygeplejerskens daglige arbejdstid er almindeligvis 8 timer. Udfører hun døgnpleje har hun krav på 
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Gældende fra 1. jan. 1935



8 timers hvil i døgnet og er ikke forpligtet til at våge mere end 2 nætter i træk.

§ 8.
Hvis sygeplejersken bliver genstand for upassende eller hensynsløs behandling i et hjem må hun 
snarest underrette formanden.

§ 9.
Sygeplejersken må ikke overfor medlemmerne øve kritik af lægens forskrifter. Hun skal bevare 
tavshed om hvad hun erfarer under udøvelsen af sygeplejen. Klager over sygeplejerskens arbejde 
skal indgives skriftlig.

§10.
Sygeplejersken må ikke modtage anden form for betaling for udført pleje end den kontrakten giver 
ret til, ej heller gaver. Plejersken må ikke yde sygehjælp uden formandens accept til 
ikke-medlemmer. I ulykkestilfælde kan ydes første-hjælp.

§ 11.
Foreningen anskaffer og vedligeholder et depot med plejerekvisitter og forbindstoffer.

§ 12.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 personer.

§ 13.
Formanden forestår den daglige ledelse.

§ 14.
Kassereren, for hvem der stilles en betryggende kaution, modtager og frugtbargør foreningens 
indtægter. Foretager de nødvendige udbetalinger mod behørig dateret kvittering. Aflægger 
regnskab.

§ 15.
Bestyrelsen opkræver medlemsbidraget og indbetaler mod kvittering til kassereren.

§ 16.
Til at revidere regnskabet vælges en regnskabskyndig revisor for 2 år ad gangen.

§ 17.
De beløb som ikke antages at skulle bruges i nær fremtid indsættes på en sparekassebog.

§ 18.
Foreningen skal ved hvert regnskabsårs afslutning tilstille Sygekassedirektoratet og kommunens 
sociale udvalg et revideret og på generalforsamling godkendt regnskab.

§ 19.
Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års februar måned.

§ 20.
Ændringer i denne vedtægt skal ske med 2/3 flertal.

Nærværende vedtægt er vedtaget af generalforsamlingen den 13/6 1935.
Vedtægten er godkendt af Sygekassedirektoratet og amtsrådet.

A. Seierøe-Andersen, Chr. Andersen, L. P. Andersen, Poul Kristiansen, Georg Nielsen,
J. Bech Hansen, J. Th. Pedersen, Frederik Pedersen.

-0-0-0-0-0-
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Kvittering for modtaget løn og tilskud til cykel i 1937.

-0-0-0-0-0-

 

-0-0-0-0-0-
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Stenløse-Viksø Sygeplejeforening

§ 1 Sygeplejeforeningens område er Stenløse og Viksø sogne, og dens formål er at yde sine 
medlemmer kyndig og omhyggelig sygepleje ved en eller to uddannede sygeplejersker.
§ 2 Medlem af foreningen er enhver mand og kvinde – mand og hustru har begge stemmeret – der 
yder et årligt bidrag efter følgende skala:
Gårdmænd og ligestillede 4 kr.
Afbyggere   -           -        2  -
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Red.:
Resumè

Stiftet i 1907 og er fortsat aktiv i 1959 jvfr. regnskaber.
Der er ikke fundet en protokol der belyser foreningens aktiviteter.
Det giver god mening at yde sygepleje i hjemmet i forlængelse af 
sygekassernes øvrige ydelser. Det har været en fordel for 
medlemmerne at være med i en solidarisk forsikringsmæssig 
forening og for kasserne var det en fordel at få så få sygedage 
som muligt.
284 familier var tilmeldt ved stiftelsen
Bemærk den detaljerede instruks for sygeplejersken.
Bemærk også manglen på uddannede sygeplejersker.
Se eksempel på donation af formue til sygekasse ideen.
Selskabelige aktiviteter var med til at skabe sammenhold.



Husmænd    -           -        1  -
Indsiddere   -           -         0  - 50 øre
Medlemsbidrag opkræves af bestyrelsen i hvert års oktober kvartal.

§ 3 Foreningens medlemmer med husstand ydes der fri sygepleje, men tilkommer der 
sygeplejersken fri forplejning, hvor forholdende tillader det.
Sygeplejersken er pligtig til at yde ikke alene sygepleje, men tillige give en håndsrækning ved 
børnepleje og husets renholdelse i hjem, hvor forholdene kræver det. Ikke-medlemmer kan få 
sygepleje for 2 kr. i døgnet, når sygeplejersken ikke er i virksomhed.

§ 4 (hvorledes rekvireres sygehjælp)

§ 5 Sygeplejersken antages af bestyrelsen med en gensidig opsigelsesfrist af ¼ år.

§ 6 Sygeplejersken skal bo et centralt sted i kommunen. Hendes løn fastsættes af bestyrelsen. Hun 
må ikke modtage gaver for ydet sygepleje.

§ 7 Bestyrelsen består af 9 medlemmer……………

§ 8 Den årlige generalforsamling holdes sidst i maj………….

§ 9 Indmeldelse kan ske til enhver tid. Udmeldelse kan efter de første 3 års forløb kun ske med et ½
års varsel…………

§ 10 Underskud dækkes af medlemmerne i forhold til deres medlemsbidrag.

§ 11 Til foreningens opløsning kræves 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 12 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal……….

 

                  

-0-0-0-0-0-
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§ 1 Sygeplejersken er i sin virksomhed stadig underkastet bestyrelsens kontrol og skal nøje følge 
den hende givne instruks.
§ 2 Bestyrelsen afgør hvor sygeplejersken skal yde hjælp.

§ 3 (samme ordlyd som § 3 i vedtægter)

§ 4 Når hun ikke er i pleje, bør hun gøre husbesøg, særlig hos gamle og ensomme mennesker, hvor 
hun skønner, at hendes besøg er ønskelig. Hun må ikke forlade sit hjem på mere end 3 timer uden at
efterlade besked om hvor hun er at træffe……….

§ 5 Sygeplejersken har med hensyn til den syges pleje nøje at rette sig efter den behandlende læges 
forskrifter. Når sygdommen kræver det, bør hun sørge for, at den syge ikke generes ved trættende 
besøg………

§ 6 Hun må ikke til nogen uvedkommende omtale, hvad hun har set eller hørt i den syges hjem….

§ 7 Til lægen skal hun nøjagtig meddele den syges tilstand……

§ 8 Sygeplejersken har at iagttage den største renlighed og orden såvel med sin person og 
klædedragt…….

§ 9 Plejersken har stadig at sørge for renlighed og frisk luft i sygestuen……..

§ 10 (regler for fritid og døgntjeneste)

§ 11 (samme ordlyd som § 6 i vedtægten)

§ 12 Plejersken skal være forsynet med en bog, hvori hun indfører de familier eller personer, som 
hun yder sygepleje, samt det tidsrum i hvilket denne har fundet sted……….

§ 13 Skulle plejersken møde upassende eller hensynsløs behandling, er hun berettiget til straks at 
forlade plejen, men hun skal straks sætte bestyrelsen i kundskab herom.

§ 14 Der tilkommer sygeplejersken 14 dages samlet ferie årligt.

                                                                       -0-0-0-0-0-
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Red.: 
Forud for den stiftende generalforsamling havde der været en 
underskriftsindsamling for at konstatere den nødvendige opbakning til 
foreningen. Der var 6 underskriftslister og 180 meldte sig:
`Undertegnede samstemmer med tanken om oprettelse af en 
sygeplejeforening for Stenløse-Viksø sogne og er i tilfælde af at foreningen
bliver til, villig til at yde et årligt bidrag.`
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Red. Transskriberet: 
(avisklip 12-03-1909)
                                                       Søsum
Generalforsamling.
I søndags afholdt Stenløse-Viksø
Sygeplejeforening stiftende Generalfor-
samling paa Stenløse Kro. Det er,
som bekendt, Menighedsraadet, der har
foranlediget, at denne Forening er kom-
men i stand. Gdr. Møller, Viksø.
bød velkommen og gjorde Rede for
udvalgets Arbejde. Tilslutningen havde
været meget stor, idet næsten alle havde
tegnet sig for Bidrag. I Stenløse var
Der tegnet 102 Familier med 208½ 
Kr., i Stenlille 29 Familier med 57½
Kr., i Søsum 76 Familier med 179
Kr. og i Viksø 77 Familier med 142
Kr., i alt 284 Familier med 587 Kr. 
I aarligt Bidrag. Derefter oplæste Hr. 
Møller Vedtægter for Foreningen, hvilke
vedtoges med nogle Ændringer. Der-
næst foretoges Valg af Bestyrelse. For
Stenløse: Pastor Pontoppidan, Manu-
Fakturhandler Andersen, og Fru Larsen,
Stenløse Mejeri. For Stenlille: Lærer
Jensen. For Søsum: Fru Anna Pe-
dersen, Søsum Skole, Gdr. R. H. Pe-
dersen og Smedemester Karl Larsen.
For Viksø: Gdr. P. Møller og Fru
Vilhelmsen. Til Revisorer: Lærer Pe-
dersen, Søsum, og Murermester R.
Philipsen. Bestyrelsen konstituerede sig
derefter med Gdr. R. H. Pedersen,
Søsum, som Formand, Gdr. P. Møl-
ler, Viksø, som næstformand og Lærer
Jensen, Stenlille, som Kasserer.   
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Red. Transskriberet:
(avisklip 30-05-1915)
                                                Viksø
Stenløse-Viksø Sygepleje-
Forening afholdt som meddelt Gene-
ralforsamling i Torsdags paa Viksø
Kro. Kassereren, Fru Anna Peder-
sen, Søsum Skole, oplæste det revide-
rede Regnskab, der balancerede med
1082 Kr., 50 Øre. Kassebeholdning
469 Kr. 64 Øre, hvoraf 464 Kr. 
43 Øre indestod i Banken for Frede-
rikssund og Omegn. Der var 255
medlemmer (ikke som meddelt ca. 255).
I Kontingent var indgaaet 526 Kr.. 
Regnskabet godkendtes. Sygeplejersken, 
Frk. Nielsine Andersen, Søsum, havde i 
Aarets Løb plejet 8 Mænd, 20
Kvinder og 1 Barn, hun havde væ-
ret i Virksomhed i 105 Døgn, 95 
hele Dage, 45 Nætter og ved 291
korte Sygebesøg.  

Red. Transskriberet:
(avisklip 1-06-1919)
                                                        Viksø
Stenløse-Viksø Sygeplejeforening
holdt i Forgaars Aftes Generalfor-
samling paa Viksø Kro. Regnskabet
godkendtes.
Til Bestyrelsen genvalgtes Sme-
demester Carl  Larsen, Fru Lærer 
Petersen, Søsum, og Manufaktur-
handler Andersen, Stenløse. Til Re-
visor genvalgtes Lærer Petersen, 
Søsum.



Undertegnede Particulier Jens Peter Larsen og Hustru Karen Larsen, begge af Søsum, der ikke har 
Børn eller andre Livsarvinger oprette herved saalydende

                                                         T E S T A M E N T E

Den længstlevende af os skal, naar en af os afgaar ved Døden , beholde det hele Bo uskiftet og 
udelt, uden noget som helst Paakrav fra førstafdødes Arvingers Side og saaledes være berettiget til 
uden Skifterettens Mellemkomst at overtage og tiltræde Boet. 

2.
Naar den længstlevende af os er afgaaet ved Døden, bliver Skifte at afholde, hvilket vi ikke ønsker 
foretaget af den ordinære Skifteret, men af Amtsraadsmedlem Direktør Bjellekjær som executor 
testamenti, og vi bestemmer, at der da med Boets Ejendele skal forholdes paa følgende maade:

3.
3000 Kr. anvendes til Oprettelse af et Legat til Fordel for Stenløse-Viksø Sygeplejeforening. For 
Legatet skal gælde følgende Fundats:

a.
”Legatet oprettes af Particulier Jens Peter Larsen og Hustru Karen Larsen, født Eriksen begge af 
Søsum.
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Red.:
Sygeplejeforeningen blev ca. 1928  begunstiget 
med følgende testamente.

Red. Transskriberet:
Kjøbenhavn 20. Maj 1908
Herr. Gaardejer N. H. Petersen
                                              Søsum
                                             Pr. Viksø.
I Henhold til den i sin Tid mod-
tagne Fuldmagt hævede jeg de Sten-
løse-Viksø Sygeplejeforening af Mini-
steriet tilstaaede  ………………Kr. 600,-
hvoraf er medgaaet til Elev 
Nielsine Dorthea Andersen`s
Uddannelse paa Hospitalet
i 10 Mdr. à 50 Kr.               500,-
til Rekvisitter                        69,21 = 569,21
og Restbeløbet                                     30,79
følger hoslagt i Kontanter, for hvis
modtagelse Deres Kvittering udbe-
des  omgaaende.
                                   Ærbødigst

              Kasserer for Foreningen Det Røde 
Kors
                          Adrs.  Holmens Kanal.
        



b.
Legatkapitalen udgør 3000 Kroner, der anbringes paa konto i Frederiksborg Amts Spare- og 
Laanekasse. Sparekassebogen  forsynes med Prihibitiv paategning af Frederiksborg Amt.

c.
Legatet bestyres af den til enhver Tid værende Formand for Stenløse-Vexø Sygeplejeforening, i 
Forening med AfbyggerJens Peder Sørensen af Søsum, forsaavidt og saalænge han lever og maatte 
være villig til at paatage sig Hvervet. Efter Jens Peter Sørensens Fratræden indtræder som 2det 
Medlem af Bestyrelsen Sognefoged for Søsum Distrikt, og en af Amtmanden for Frederiksborg Amt
udnævnt, i Søsum boende Mand eller Kvinde.

d.
Kapitalen maa ingensinde forbruges eller forringes. Skulde Kapitalen nogensinde blive formindsket,
skal Renterne af Restkapitalen tilskrives denne, indtil Kapitalen igen har naaet sin oprindelige 
Størrelse.

e.
En saa stor Del af Lagatkapitalens Renter, som dertil er fornøden, anvendes forlods til forsvarlig og 
sømmelig Vedligeholdelse af Legatstifternes og deres Søns Gravsted paa Stenløse Kirkegaard med 
derpaa anbragte Monumenter og Gitter medens resten indgaar i Foreningens Kasse til Anvendelse 
til Foreningens Formaal.

f.
For Lagatets Regning anskaffes en Protokol, hvori nærværende Fundats med Konfirmationer 
indføres, og i hvilken for Fremtiden alt Legatet vedrørende vil være at indføre. Lagates Regnskabs 
aar gaar fra 1. Januar til 31. December. Bestyrelsen affatter et aarligt Regnskab, der indsendes til 
Frederiksborg Amt, der foranstalter det revideret og deciderer samme.

g.
Hvis fornævnte Sygeplejeforening nogensinde skulde ophøre at existere, vil det af Amtmanden over
Frederiksborg Amt være at afgøre, hvorledes der vil være at forholde sig med Legatet. Det er vort 
Ønske, at Legatet skal komme Søsum By tilgode, hvis Foreningen skulde blive delt.

4.
Resten af vor Formue skal med den ene Halvdel tilfalde førstafdødes og med den ande Halvdel 
sidstafdødes Arvinger efter Loven efter Arveforholdene ved den længstlevendes Død.

-0-0-0-0-0-
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Red.:
I 1923 får foreningen 
politimesterens tilladelse til 
afholdelse af tombola. 
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Red:
Der er ikke fundet en protokol  der 
oplyser yderligere om foreningens 
aktiviteter.



Tiden før 1850

    Den første spire til fælles hjælp under sygdom træffer vi hos gildesbrødre i Flensborg i 1200-
tallet hvor brødrene pålagdes at våge ved syge brødres sygeleje. Pligten har ikke altid været 
velset for der var bøder til brødre der skulkede fra sygevagten. Bidrag skulle afleveres på 
lønningsdagen, det gav også problemer og det blev nødvendig at mestrene tilbageholdt bidraget 
ved lønudbetaling for at sikre indtægten i sygekassen. Til at begynde med var der kun tale om 
sygepenge for tabt arbejdsløn, senere kom der betaling for lægehjælp og medicin. Koner og 
børn var ikke omfattet af sygekassens ydelser. 
Den fattige del af befolkningen udenfor laugene, hvor forholdene var fortvivlede, var henvist til 
privat godgørenhed. Offentlig forsorg for fattige var et ukendt begreb og opfattelsen har sikkert 
været at det var deres egen sag. Den hjælp de fattige fik af private blev givet af medlidenhed. 
Op til reformationen i 1536 spillede de katolske klostre og kirker en stor social rolle i deres 
respektive områder. Medlidenheden blev ændret til en kristen pligt.

Indstillingen til sygdom var anderledes end nu. Antagelsen var at sygdom skyldtes 
hemmelighedsfulde væsner som kun præster og munke kunne forsone. 
Sygdom skulle uddrives med bønner og besværgelser. Munkenes dyrkning af lægeurter har givet 
haft en vis virkning. Når der skulle skæres tilkaldte man selvfølgelig dem der i deres gerning 
havde med skarpslebne værktøjer at gøre. Det var bødler ellerskarprettere, bartskærere eller 
barberer. Kloge koner og mænd sammen med befolkningens veludviklede overtro også har spillet
en stor rolle.
    Adelen (herremændene) modsatte sig i lang tid at etablere nogen form for pleje endsige 
behandling af syge. I 1778 blev der dog ansat 14 distriktslæger på Sjælland og dermed starten på 
et offentligt sundhedsvæsen.
    En væsentlig hindring for etablering af et sundhedsvæsen var at hjælp til syge blev betragtet 
som fattighjælp. De syge ville hellere døje problemerne ved deres sygdom end komme i klasse 
med fattiglemmer. Der var tab af rettigheder og krav om tilbagebetaling af modtaget hjælp fra 
fattigkassen. Man kunne f. eks. heller ikke blive gift hvis man havde modtaget hjælp.
    Antallet af tiggere og dermed fattiglemmer udgjorde i perioder op til 10 % af befolkningen.
Det store antal opfattedes som et meget stort problem og dermed en kraftig aversion mod dem 
der ikke kunne tage vare på sig selv og dermed var en belastning for samfundet.
Kun når arbejdsevnen var helt forsvundet og andre kilder var udtømte bevilgede man hjælp og da
i så ringe omfang at særligt de gamle ikke har været i stand til at klare sig uden tilfældige 
almisser eller tiggeri. Størst smidighed udviste man ved forbigående trang medens de gamle og 
invaliderne blev kørt i stramme tøjler. I almindelighed bar den offentlige omsorg umiddelbart 
præg af unødig hårdhed. 

    Lad os kaste et blik på tilstanden i Danmark omkring ar 1850, hvor de første sygekasser stiftes 
og se pa, hvorledes man da klarede sig, hvis sygdom hjemsøgte et medlem af familien.
Når man skal tegne dette billede, bør man først gøre sig klart, at vi befinder os i en tidsalder 
uden moderne samfærdselsmidler. I 1847 havde man åbnet den første korte jernbaneforbindelse 
mellem København og Roskilde. Al anden transport foregik enten til fods eller med hest og 
vogn. Telefonen var endnu ikke opfundet, og telegrafen ikke kommet i brug. Postforbindelse 
fandtes kun mellem købstæderne, og trafikken afvikledes langsomt. Landdistrikterne var helt uden
regelmæssig postforbindelse. Skulle man have bud efter læge eller medicin, måtte man enten gå 
eller spænde hesten for vognen. Turen gik ofte mange mil ad dårlige veje, og det var ingen spøg 
for patienten at ligge bag i vognen pa et knippe halm og med et dækken over sig.
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Læger og apoteker.

I 1850 var der praktisk talt læger bosiddende i samtlige danske købstæder, medens der var langt 
mellem lægerne på landet. Samtlige købstæder med undtagelse af Skagen havde et apotek eller en 
filial af nabobyens apotek. Pa landet fandtes derimod meget få apoteker.
For at skaffe den brede befolkning adgang til lægehjælp og for at føre kontrol med 
sundhedsforholdene i riget havde statsmagten i 1778 ansat 14 distriktslæger på Sjælland som del 
af et offentligt lægevæsen. I 1785 oprettedes det Kirurgiske Akademi og året efter indførtes 
medicinsk embedseksamen. I 1850 var Danmark inddelt i 8 fysikater under ledelse af en stifts- 
eller landfysikus. På Sjælland fandtes to fysikater, nemlig Sjællands nordre distrikt under en 
landfysikus med bopæl i Holbæk og Sjællands søndre distrikt under en landfysikus i Næstved. 
Under disse hørte et antal distriktslæger eller distrikts-kirurger. I visse byer førte de titlen 
stadslæge. Hele dette læge-personale lønnedes af staten. Den højeste løn var 1100 rigsdaler (rdl) 
årlig, den laveste 250 rdl. Hertil kom forskellige tillæg og takster for forskellige 
embedsforretninger. Embedslægerne havde desuden ret til at drive privatpraksis.
     Hvilke pligter havde disse embedslæger? Ifølge en instruks af 4. marts 1850 skulle de bo 
et centralt sted i distriktet. De burde komme alle syge til hjælp og opfylde denne pligt både nat og 
dag  ,,ikke mindre mod de Fattige end mod de Rige, og ligesaavel mod dem, der boe langt borte, 
som mod dem, der boe nærved". Til gengæld havde de krav på frit ophold og sikker befordring 
,,hvilken sidste han maae lade sig nøie med saaledes, som Enhver efter Stand og Vilkaar kan 
frembringe". I praksis var det ordnet pa den måde, at den bonde, der ønskede lægehjælp, mødte 
med hest og vogn. Man anbragte der efter den med kæpskinner forsynede doktor-stol bag i vognen, 
og doktoren steg op. Hospitalsalumner, faste fattiglemmer samt arrestanter skulle distriktslægen 
tilse uden særlig betaling.
    Foruden egentlig lægevirksomhed havde embedslægen til opgave at føre tilsyn med 
sundhedsforholdene på stedet, f. eks. drikkevandets tilstand og levnedsmidlernes gode stand. 
Mangler ved disse skulle indberettes. Endvidere var det hans opgave at besørge alle legale 
obduktioner, inspicere apotekerne og føre opsyn med jordemødrene.
    En særlig vigtig opgave var kampen mod smitsomme sygdomme, der af befolkningen
Frygtedes mere end noget andet. 
Ved siden af embedslægerne var der de praktiserende læger. Der var i 1850 i hele landet 
(minus Nordslesvig) 514 læger incl. embedslægerne der fordelte sig således:

- København                                            220
- Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm    129
- Fyn , Langeland                                       51
- Jylland                                                   114.
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Hvordan var den faglige standard blandt danske læger omkring 1850? 
    Man tager sikket ikke fejl hvis man antager at flertallet tilhørte den gamle type, som man 
havde kendt i mere end et århundrede. Diagnose stilledes efter en ret summarisk undersøgelse 
af patienten. Man nøjedes med at konstatere  ,,Udseendet, Pulsen, Tungen og de enkelte Steder, 
som muligen trængtes til at beføles", således som en af datidens kendteste læger Ole Bang udtrykte 
det. Man gættede sig nærmest til patientens sygdom, og lægen med  ,,det geniale kliniske Blik" var 
genstand for alle fagfællers beundring. Den franske læge Th. Laennec (død 1826) havde opfundet 
stetoskopet, dette vidunderlige instrument, som muliggjorde en bestemmelse af brystorganernes 
forskellige sygdomme. Ole Bang havde bragt meddelelsen om stetoskopet til Danmark, og der er 
grund til at tro, at det var i brug i Danmark i hvert fald visse steder. Desuden kendte man 
bankemetoden ved undersøgelse af patienter. Det er imidlertid vanskeligt at udtale sig med 
sikkerhed om, hvor hurtigt tidens store medicinske opdagelser blev taget i brug af den 
praktiserende læge.

For at kurere de syge anvendtes en mængde forskellige lægemidler, hvoraf mange var meget 
gamle. Desuden anvendtes hyppige åreladninger og lavementer samt igler. Ole Bang var desuden
en ivrig tilhænger af anvendelse af diæt samt koldt vand både udvendig og indvendig. Det sidste 
middel stod mange læger skeptisk overfor og ikke med urette. Drikkevandet var elendigt 
mange steder og ofte inficeret pa grund af tidens højst primitive kloakering. Hvor lægemidlet 
ikke slog til, stolede man på  ,,Naturens helbredende Kraft".

De mange lægemidler købtes pa apoteket eller hos lægen. Mange mærkelige midler, stammende 
bade fra dyre- og planteriget, opbevaredes i apotekerens talrige krukker med de mystiske 
navne. For at nedsætte sig som apoteker skulle man fra gammel tid have særligt privilegium og 
aflægge prøve pa sin duelighed. De fleste apotekerbevillinger var såkaldte reelle privilegier, som 
kunne gøres til genstand for salg og overdragelse. Apotekerne blev efterhånden en meget 
privilegeret klasse, og ved etablering spillede formue en større rolle end faglig duelighed. Fra 
1842 udstedte staten såkaldte personlige privilegier, der bortfaldt ved død. Blev et apotek ledigt, 
kunne det søges, og den nye privilegie-tager var ikke forpligtet til at overtage den gamle 
apotekers gård eller inventar. Flere personlige privilegier blev givet til folk, der ville oprette 
apoteker i landdistrikterne.
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De første sygehuse

På intet område af sygdomsbekæmpelsen er forskellen større mellem nu og dengang end 
med hensyn til sygehusene. Danmark var i 1850 forsynet med meget små sygehuse, og de fleste 
af dem var i en så elendig forfatning, at flertallet af befolkningen holdt sig i ærbødig afstand. De 
fleste sygdomme behandledes i hjemmet, og her fødtes ligeledes de nye verdensborgere. 

De første sygehuse var rene opbevaringssteder, der var ingen behandling men de indlagte fik 
den pleje og hjælp som datiden tilbød. 

Hovedstaden havde kun et virkeligt hospital, nemlig det i 1756 oprettede kgl. Frederiks 
hospital. Det var anlagt på en lavtliggende, opfyldt grund mellem Amaliegade og Bredgade og 
bestod af to lange lave sygelænger, der omgav en grønnegård, samt pavilloner i to etager ved 
enderne. Det bestod af en kirurgisk og en medicinsk afdeling og havde i 1850 4 faste læger, to pa 
hver afdeling samt 8 kandidater. I forbindelse med hospitalet stod den i 1785 oprettede fødsels- 
og plejestiftelse, der modtog hovedstadens ugifte kvinder og sådanne kvinder, der ønskede at 
føde deres børn hemmeligt. Til fødselsstiftelsen var i 1850 knyttet 2 læger og en jordemoder.

Københavns kommune ejede endnu ikke noget virkeligt sygehus. Man havde ganske vist det i 
1768 oprettede `Almindeligt hospital`, der sorterede under fattigvæsenet. Det bestod af en lemme-
afdeling og en særlig sygeafdeling samt afdeling for patienter, der led af kønssygdomme. Til 
denne institution var i 1850 knyttet 4 læger og 9 kandidater.

Baggrunden for opstart af sygekasser. 

Hvorledes sikrede nu den danske befolkning sig i 1850 mod de økonomiske følger af 
sygdom? Kun et forsvindende mindretal havde mulighed herfor eller forståelse af betydningen 
af denne vigtige sag. Den mere velhavende del af befolkningen betalte, hvad det kostede at søge 
lægehjælp eller købe medicin. For den fattigere del af befolkningen stod den udvej åben at banke 
på det kommunale fattigvæsens port. For mange har det været en tung vej at gå, navnlig 
efterhånden som det at modtage fattighjælp -- også i sygdomstilfælde -- medførte social 
deklassering og tab af visse borgerlige rettigheder, heriblandt politisk stemmeret efter 
junigrundloven af 1849.
Siden århundredets begyndelse havde statsmagten gennemtvunget indretningen af et kommunalt 
fattigvæsen i by og på land. Midlerne skaffedes ved udskrivning af en særlig fattigskat, og 
kommunen havde pligt til at tage sig af de borgere, der kom i nød, også på grund af sygdom. Man 
skulle ikke blot sørge for en nødtørftig understøttelse til den trængende og hans familie under 
sygdommen. Man måtte ligeledes betale lægehjælp og medicin samt eventuelt bekoste 
begravelsen. Fattigloven for landdistrikterne indeholdt udtrykkelige bestemmelser om, at 
patienten i tilfælde af, at ban selv kunne tåle at gå til lægen eller blive befordret derhen, skulle 
føres til denne. Var det ikke muligt at få patienten bragt til lægen. skulle stedets sognepræst 
tilskrive lægen et brev, hvori ban skildrede sygdomssymptomerne. Fandt lægen det nødvendigt 
selv at tilse patienten, måtte sognet bekoste befordring. Anså lægen det unødvendigt at 
komme, kunne han skriftligt instruere præsten om, hvorledes sygdommen kunne 
kureres. Det påhvilede da præsten at føre tilsyn med, at lægens ordinationer blev 
fulgt. Da der fra 1. halvdel af det 19. århundrede er bevaret talrige vidnesbyrd om 
kommunernes uvillighed til at påtage sig større økonomiske byrder i forbindelse med 
de fattiges forsørgelse, kan man vist trygt regne med, at fattige mennesker i 
fjerntliggende kommuner har fået en meget ringe hjælp i sygdomstilfælde. 
Begravelser på kommunens bekostning foregik ligeledes med den mindste økonomi.
Sognet skulle efter fattigloven levere ligkisten. Fra de fattige år omkring 1807—14 
har man fra en kommune i Jylland den oplysning, at man greb til at jorde de fattige i 
halmkister, i hvis bund man anbragte et stykke træ for at holde kisten nogenlunde 
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stiv. Fra senere tid kendes Jeppe Aakjærs digt om Jens Vejmands fattige begravelse pa
den vindblæste, vestjyske kirkegård. Forholdene har utvivlsomt været noget bedre i 
købstæderne. Den fattige syge har her haft noget lettere ved at komme under 
lægebehandling og dagligt tilsyn.

Kun en ringe del af den danske befolkning havde omkring 1850 sikret sig mod de 
økonomiske følger af sygdom og død. Praktisk talt drejede det sig kun om byernes 
håndværkere. Disse havde til gengæld en fra gammel tid eksisterende tvungen syge-
forsikring.

Som bekendt var såvel mestre som svende endnu i 1850 organiseret i de såkaldte 
laug. Laugsordningen gik tilbage til middelalderen, og selv om der til tider havde 
blæst en noget stridig vind imod håndværkslaugene, eksisterede de stadig. Laugenes 
hovedopgave var at sikre en forsvarlig udførelse af arbejdet og at yde medlemmerne 
gensidig hjælp. Det er derimod vigtigt at fastslå, at det tvungne medlemsskab af 
lauget medførte en betydningsfuld social forsikring for en vigtig borgerklasse.

En anden borgergruppe havde før 1850 gennem deres  arbejde på industrivirk-
somheder sluttet sig sammen og dannet private syge- og begravelseskasser f. eks. 
papirfabrikken ved Silkeborg og Hornung & Møller i København.

-0-0-0-0-0-
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Den første tid med sygekasser 1850 - 90

Kassernes økonomiske forhold var som regel ringe i begyndelsen Ofte var det således 
gårdmændene, som enten ligefrem oprettede sygekassen eller på en vis måde garanterede 
kassens eksistens ved at tegne sig som æresmedlemmer, eller bidragydende medlemmer. 
Undertiden fandtes der i småkasser med ca. 100 nydende medlemmer omtrent lige så mange 
kun bidragydende medlemmer. Der fandtes også dengang egne, hvor alle gårdmændene gav 
løfte om fri kørsel efter læge m. v. til sygekassemedlemmerne. Godsejerne bidrog også som 
bidragydende medlemmer, f.eks. Estrup på Kongsdal, grev Lerche på Lerchenborg, lensgreven 
på Ledreborg, Adeler på Dragsholm. 

Sygekasserne blev ofte betænkt med gaver fra forskellig side, men de var ikke alle lige 
store. Således oplyser en kasse, at en sognefoged i anledning af sit embedsjubilæum 
skænkede kassen 1 mark. (50 ører)

Kasserne fik også indtægter gennem bøder. I nogle kasser måtte bestyrelsesmedlem-
merne således betale 3 skilling i bøde hver gang de udeblev fra et møde. Et sted måtte 
forstandere (formænd) også betale 1 rdl. i mulkt (bøde) til `ædel-anvendelses-bøssen`. 
Godserne ydede ofte ret store bidrag til kassernes drift og i nogle tilfælde betalte godset 
medlemsbidraget for alle ansatte.

Lægerne bidrog ofte ved beskedne honorarer. Et eksempel: en læge i Holbæk amt i 1860 -70 
der for 0.50 – 1,00 kr. pr. medlem pr. år ydede lægehjælp til kassens 82 medlemmer. 

Andre indtægtskilder fandt kasserne ved at arrangere af fester, basarer, tombolaer og 
dilettant-forestillinger. Disse aktiviteter havde også til formål at styrke sammenholdet om den 
solidariske ide.

Sammenholdet viste sig også i forbindelse med begravelser. Medlemmer blev i tur tilsagt til 
at følge kisten. Fanen blev flittigt brugt som symbol på fællesskabet.

-0-0-0-0-0

Oprettelsen af sygekasser gik efterhånden ret godt, men mange af dem var meget små, og 
adskillige ophævedes derfor igen; i en del af dem var arbejderstanden også ringe 
repræsenteret, idet de fleste medlemmer tilhørte andre samfundsklasser. Dertil kom, at 
kasserne - trods tilskud fra private og kommuner - kun kunne yde en ret begrænset 
hjælp under sygdom, som regel en pengehjælp og et begrænset ophold på sygehus. Mange af 
kasserne ydede hverken læge eller medicin og slet ikke hjælp til kvinder eller børn. Når den 
hjælp, der ydedes, således var ret ringe, skyldtes det selvfølgelig, at det bærende for en 
sygekasse, kontingentet, svigtede på grund af arbejdernes ringe økonomiske evne; dette forstås
let, når man ser hen til, at landarbejdernes gennemsnitlige indtægt i 1871  androg 350 kr. 
årlig på egen kost - og ifø1ge senere opgivelse i 1886 var den næsten ikke steget. Sidstnævnte 
år var gennemsnitsindtægten for håndværkere og arbejdsmænd i provinsbyerne og for de 
industrielle arbejdere i landdistrikterne også kun omkring 600 Kr. årlig. Medlemsantallet var 
som nævnt tillige ringe; der var svendekasser med 5 til 10 medlemmer, og de fleste landkasser 
havde under 50 medlemmer; mand og hustru stod dog i mange kasser som et medlem. Hvis 
disse kasser udelukkende skulle nøjes med kontingentet, ville ydelsen være bleven meget 
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ringe; men foruden kontingentet havde de som nævnt andre indtægter. Derved blev det muligt 
for kasserne at yde noget mere hjælp. Der var dog også kasser, som var forholdsvis godt 
funderede, og de ydede efter datidens forhold ret stor hjælp under sygdom, ligesom nogle af 
dem også ydede begravelseshjælp, alderdomshjælp og hjælp til enker. Når man ser de sidste 3 
ydelser knyttet til sygekasser og husker, hvor dårlig arbejderstandens økonomiske evne var, 
så må man forbavses over, at de turde tage disse opgaver op; men så stor var deres 
æresfø1else og frygt for fattigvæsenet, at de hellere ville afse et større kontingent end døje den 
tort at ty til fattigvæsenet. I forhold til den hjælp, der var nødvendig, var disse sidste ydelser 
også ringe; men det var både rørende og opmuntrende at se, med hvilken glæde de gamle 
modtog deres tilskud fra alders- eller enkekassen, som oftest 5—10—20 Kr., der som regel 
uddeltes til julen.

Den betydeligste mangel hos mange af disse kasser var, at de ikke ydede lægehjælp, en 
ydelse, som dog ellers særlig måtte høre til sygekassernes opgave; men denne mangel havde 
flere årsager, der hver for sig gjorde det vanskeligt at yde denne hjælp. En væsentlig grund 
var mangel på læger; de få, der var, boede i byerne, og for landets vedkommende var der 
ikke alene udgiften til lægen selv, men dertil kom befordring, så det var ofte ret bekosteligt. 
Der var jo nok pligtkørsel efter læge, men landarbejderne og husmændene så helst, at deres 
arbejdsgivere kørte dem; dette var de imidlertid som regel også villige til men til gengæld 
måtte medlemmerne så yde arbejde i høstens tid, og dette medførte ofte et ret fø1eligt 
indtægtstab.

I 1870 var der kun ca. 100 læger bosiddende på landet uagtet at 75% af befolkningen boede 
der.

 Manglen på læger og frygten for udgifterne havde gennem tiderne også medført, at særlig 
den ubemidlede del af befolkningen var indlevet i at undvære lægehjælp; kloge mænd og koner 
benyttedes mere, så læge søgtes sjældent og ofte for sent. Man kan forestille sig når man 
læser statistik hvoraf det fremgår, at så sent som i femåret 1880—1884 døde der i 
København, købstæderne og handelspladserne 2177 personer uden forudgående lægehjælp, og 
herunder var alle de, der kom af dage ved ulykkelige hændelser, drab eller pludselig død 
uden kendt årsag, endda ikke medregnet. For landdistrikterne savnes oplysninger, men antallet
af dem, der er døde uden forudgående lægebehandling, har sikkert været større. En anden 
årsag var at lægerne af medlidenhed med de fattige ofte ydede deres hjælp gratis eller for en 
ringe betaling; dette sidste har måske medført, i forbindelse med det tilvante, ikke at 
søge læge, at man har fundet det mere nødvendigt at yde pengehjælp eller sygehusophold. 
Som en tredje årsag kan nævnes, at sygekasserne har frygtet for, at lægeudgifterne ville blive 
uoverkommelige, særlig da de ikke kunde forvente et kontingent, der kunde klare disse 
udgifter. Men man undres over, at der i sygekasser, der ikke ydede lægehjælp, fandtes 
bestemmelse om, at bestyrelsen kunne nægte anden hjælp, hvis medlemmet, når det forlangtes, 
ikke søgte lægehjælp og nøje fulgte lægens anordninger. Med en sådan bestemmelse kunne en 
uvillig bestyrelse ofte spare sygekassen for udgifter. Mange medlemmer, som måske havde 
langt til læge ville hellere undvære dagpengene end udsætte sig for større udgifter til 
læge.

Spørgsmålet om opgaven med sygesikring kunne løses uden offentlig støtte blev 
drøftet. Der blev i årene 1861, 1866, 1875 og 1885 nedsat kommissioner til undersøgelse
af spørgsmålet. De 3 første kommissioner gav intet resultat de fandt vel, at sagen var 
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sund og burde støttes, og foreslog bl. a., at sygekasserne skulle tilstås frit lokale til 
møderne og regnskabsbøger, stempelfrihed, nedsættelse af betalingen på de offentlige
hospitaler og fri befordring efter læge samt under epidemier direkte statstilskud, men 
da forslagene ikke vedtoges, gav de ikke sygekassebevægelsen ny energi. Der var 
desuden i dem alle mindretal, der ønskede sagen løst gennem tvangsforsikring, men 
dette blev forkastet af flertallet. Det var først, da vi nåede ind i firserne, at der kom 
mere fart i forståelsen. Strømningerne fra den sociale arbejderbevægelse i de store 
lande, særlig Tyskland, nåede også Danmark og fremkaldte bedre forståelse af 
arbejderstandens dårlige sociale stilling, og dette gav stødet til, at den fjerde kommission 
blev nedsat, og med denne blev der endelig banet vej til løsning af sygekassesagen. 

Resultatet blev sygekasseloven af 12. april 1892.

-0-0-0-0-0

Det var en stor udfordring at finde balancen mellem ydelser fra kassen og evnen til at 
betale kontingent. Til belysning af kontingentets størrelse i forhold til gennemsnitlige 
årlige indkomster og leveomkostninger omkring 1880 ses:

 Håndværkere/
fabriksarbejdere

Arbejdsmænd

Husleje 60 – 80 30 – 50

Føde og brændsel 480 – 520 340 – 420

Klæder 45 – 90 25 – 50

Tobak og brændevin 17 – 30 15 - 25

 602 – 720 410 - 545

En faglært årsindkomst lå gennemsnitlig på 600 kr. plus ofte kost på arbejde.
En ufaglært årsindkomst lå  tilsvarende på 400 kr.
Eksempler på dagligvarer: 
1 pund smør            70 øre
2 pund byggryn       30  -
¼ pund kaffe           32 –
4 potter mælk          20 –
½ skæppe kartofler 40 – 

Medlemmerne i Stenløse-Veksø betalte 2 kr. pr. år.

Til  belysning  af  kassernes  udgifter  ses  her  hvordan  en  københavnsk  sygekasses
udgifter var sammensat i 1886:

Dagpenge                       42.246 kr.     60 %
Sygehusbehandling           2.624  -       4 -
Medicin                           15.365  -      22 -
Lægehonorarer                  9.865  -     14
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                        I alt         70.100 kr. 100 %

Sygedagpengene var helt dominerende.

-0-0-0-0-0

Der blev i perioden 1850 – 1880 etableret en række mindre sygehuse uden for København, de 
var alle dårligt indrettede og havde et tvivlsomt renommé.  

At sygehusene først og fremmest blev benyttet af de laveste samfundslag viser en forespørgsel
fra sundhedskollegiet i 1874 til alle embedslæger gående ud på, om eksisterende sygehuse 
indeholdt så mange sengepladser, at de to køn kunne holdes adskilte, og om man bød de syge 
sådanne vilkår  ”at man kan vente sig, at også Personer, der stille noget højere Fordringer til 
Livet end den tarveligste Del af Almuen kunne indlægges uden alt for stor, eller i alt Fald uden 
en til en vis Grad berettiget Uvilje". Alene en sådan forespørgsel afslører forholdene på datidens 
hospitaler. Distriktslægerne svarede, at de fleste sygehuse opfyldte de stillede krav, men adskillige
undtagelser blev dog fremført. Flere embedslæger gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at 
flere sygehuse var opført i forbindelse med eksisterende arbejdshuse og fattiggårde, hvilket 
bidrog til at afholde folk fra at søge hospitalsbehandling. Meget tyder ligeledes på, at sygeplejen 
endnu var yderst primitiv. Hvor dårlig den kunne være, fremgår af en indberetning fra 
distriktslægen i Lyngby, der i 1875 udtalte om det i Lyngby værende sygehus: ”Lokalerne ere 
meget indskrænkede med en meget uheldig Beliggenhed paa Loftet ovenover Fattighuset. 
Ventilationen er højst mangelfuld, Latrinsystemet saa primitivt som muligt og Betjeningen meget 
daarlig (overladt til et kvindeligt, drikfældigt Fattiglem)". Selv om Lyngby beskriver et 
ydertilfælde, var forholdene utvivlsomt mange steder meget mangelfulde. Fø1gen var, at de 
fleste mennesker lod sig behandle hjemme, også når det drejede sig om kirurgiske indgreb. 
Som eksempel kan nævnes at fjernelse af en ondartet svulst på æggestokken blev fjernet ved
operation i et husmandshjem. Som regel var distriktslægen fungerende sygehuslæge. Andre 
læger kunne dog i visse tilfælde få tilladelse til at indlægge privatpatienter på sygehusene og 
selv behandle dem.

-0-0-0-0-0

Antallet af sygekasser i 1870 var ca. 300. Det nøjagtige antal kendes ikke da der var stor 
ulyst til at fortælle til myndighederne om disse frivillige initiativer. Følgende billede kan dog 
tegnes:

København og forstæder samt
Sjælland, Bornholm, Lolland, Falster        57 sygekasser
- Købstæder i øvrigt                               66         -
- Sogne                                                  65         -

Fyn, Langeland
- Købstæder                                               32         -
- Sogne                                                        8         -
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Jylland (nørre)
- købstæder                                          53         -
- sogne                                                 11         -

Hele landet                                           292 sygekasser. 

Disse sygekasser kan igen opdeles i:
- 144 oprettede af håndværkssvende
-   17 oprettede af virksomheder
- 131 oprettede i lokalsamfundet, f. eks. et sogn.

I forbindelse med ny fri næringslov omdannedes håndværkernes sygekasser til frivillige kasser.

-0-0-0-0-0-
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Sygekasserne 1890 – 1933
Antallet af sygekasser var vokset. Der var stadig mange små kasser med en meget spinkel økonomi.
En ¼ af  kasserne havde under 50 medlemmer og kun 2% havde over 500. 
Det havde resulteret i sammenslutninger på Sjælland for at stå stærkere både økonomisk med risiko 
og fagligt i varetagelse af foreningsarbejdet. Solidariteten blev landsdækkende ved etableringen af 
centralforeningen for Danmarks sygekasser.

Samtiden var liberalistisk med stærke følelser for selvhjælp uden posekiggeri fra statens side og 
tendenser fra arbejdermiljøerne i byerne, den politiske socialisme groede frem.
Mange læger var socialt aktive i sygekassernes funktion, der var også lærere og gårdmænd og andre
politisk vakte der spillede en vigtig rolle i det lokale miljø.
I Folketinget var de politiske partier godt klar over problemerne for de dårligst stillede i samfundet.
Holdningen var imidlertid at problemerne måtte løses ved privat initiativ.

Ved indtrædelse i en fagkasse betaltes typisk 1 – 2 kr., medlemsbidraget kunne være 20 -25 øre pr. 
uge og nogen steder betaltes yderligere 3 – 5 øre til begravelseshjælp.
Hvor der i begyndelsen næsten kun udbetaltes dagpenge for sygedage var hjælpen nu også omfattet 
af lægehjælp og medicin. Dagpengene kunne variere fra kasse til kasse mellem 5 og 12 kr. pr. uge.
Perioden hvor der kunne oppebæres dagpenge varierede meget. Retten til sygehjælp fik 
medlemmerne først efter en vis periode efter indmeldelsen. 
Kasserne kunne typisk nøjes med at betale ½ takst ved indlæggelse på sygehus.
I disse fagkasser var det som regel kun mænd der kunne optages.

Landkasserne var små afgrænsede foreninger hvis medlemmer ofte var landarbejdere og husmænd. 
Undertiden sluttede et par sogne sig sammen og dannede en kasse. Indskuddet var her rimelig ens 
på 1 kr. Modsat fagkasserne kunne konen opnå selvstændigt medlemskab. Det løbende kontingent 
var på 35 øre pr. måned og det gav ret til syge- og begravelseshjælp. Dagpengene varierede omkring
50 øre daglig og perioden var mellem 13 og 26 uger. Karenstiden ca. 3 – 6 måneder. 

Fælles for alle kasser var at man skulle være ved godt helbred og ikke gjort sig skyldig i en i den 
offentlige mening vanærende handling. Man måtte heller ikke have nydt u-refunderet offentlig fattig
understøttelse. Sygdomme der var en følge af drikfældighed, udsvævelser eller slagsmål i hvilke 
medlemmet bevisligt havde været den angribende part var udelukket for sygehjælp.
Ved store epidemier eller anden landsomfattende sygdom kunne kassen suspendere aktiviteterne.
   
Kasserne var meget optagede af ikke at indlemme eller modtage overflyttede medlemmer med en 
omkostningstung historik. Derfor dette skema.
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Tuberkulosen blev et stort sundhedsproblem. For sygekasserne var anbringelse på et sanatorium en 
meget stor omkostning, men det var lægernes løsning til helbredelse, det kostede mere end den 
enkelte kasse kunne bære. Der var også det ubehagelige spørgsmål om at yde sygekassehjælp når 
tuberkulosepatienten uden at være helbredt kom tilbage til kassen. Hertil kom risikoen for smitte.
Ved sygekasseloven af 1892 fik de sygekasser der ønskede det mulighed for at opnå offentlig 
anerkendelse mod at lade sig underkaste offentligt tilsyn og forpligte sig til at overholde visse 
regler. Kun ca. 60% af de eksisterende kasser søgte statsanerkendelse.
Til gengæld beholdt de deres selvstændighed og fik ret til offentlig tilskud.
Konservative kræfter i sygekassebevægelsen var ikke positive overfor loven men ville fortsætte den
rene frivillige form som hidtil. Nogle af de ledende frarådede faktisk kasserne at søge 
statsanerkendelse.
Loven gav ikke mulighed for at yde begravelseshjælp hvorfor særskilte kasser måtte oprettes.
Lån til medlemmer måtte også ophøre.
Modstanden mod loven var nok størst på landet. Indblandingen i hvem der måtte være medlem var 
for meget for nogen. F. eks. var der en del velstillede medlemmer, som kun havde trukket lidt på 
kassen, skulle nu smides ud.
Loven fastlagde omfanget af obligatoriske ydelser: fri lægehjælp, fri sygehusbehandling og 
dagpenge. Frivillige ydelser kunne være: barselshjælp, medicin, bind og bandager.
Omkring år 1900 var modstanden mod statsanerkendelse ebbet ud og nu var der op mod 1200 
statsanerkendte sygekasser i Danmark. Medlemstallet var nu oppe på ca. 20% af befolkningen over 
15 år.
I 1905 indførtes obligatorisk tilsyn med begravelseskasserne.
I 1916 fik bemidlede ret til at blive optaget som medlem af sygekaserne.
Det sociale element i bevægelsen gav sig udtryk i afholdelse af fester, dilettantforestillinger, 
tombolaer og baller. Udover sammenholdet gav disse aktiviteter også god mening ved at give 
overskud til kassen.
Problemer ved overførsel af medlemmer fra en kasse til en anden løstes efterhånden ved 
udarbejdelse af ensartede regler.
Kontrakter med lægerne fandt også acceptable løsninger. Lægerne var organiserede i 
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lægekredsforeninger og stod derfor stærke overfor kasser som ikke havde samme grad af 
organisation.

Efterhånden blev det mere og mere påtrængende med en revision af sygekasseloven af 1892.
En ny lov trådte i kraft 1. januar 1916 og indeholdt disse udvalgte emner:

- Indtægts- og formuegrænser skal fastlægges på åremål
- Oprettelse af kasser for bemidlede medlemmer
- Pligt til at optage kronisk syge
- Statstilskuddet sættes i forhold til kassernes ydelser og udgøre ¼ af lægehjælpen samt ¼ af 

dagpengene
- Kommunerne skulle betale ¾ af bidraget for trængende medlemmer
- Plejebørn fik ret til lægehjælp
- Medicinhjælp begrænses til ¾ af udgiften
- Oprettelse af voldgiftsråd til behandling af tvister mellem læger og kasser
- Bindende regler for overflytning af medlemmer

Der havde i nogen tid været en ret slap administration af bemidledes medlemskab i de almindelige 
kasser. De måtte ikke være der fordi de så ville nyde en del af statstilskuddet. 
Oprettelse af fortsættelseskassen `Sjælland` skete i 1916 for bemidlede medlemmer. 
Ønske om at kasserne skulde yde hjælp til tandpleje fremsættes, evt. på egne klinikker.

En mindre revision af sygekasseloven skete i 1921. Det drejede sig om: 
- At personer over 40 år fik ret til at blive medlem
- Det faste tilskud blev forhøjet fra 2 til 3 kr. pr. medlem samt 25% af al sygehjælp
- Invalidesikring af alle nydende medlemmer under 62 år  
- Stat og kommuner deler udgiften med ½ til hver. 

En ny regering valgte midt i 20`erne at reducere udgiften til sygekasserne for at rette op på statens 
økonomi. Det pålagde kasserne at rebe sejlene dog under høje protester. Samtidig døjede landets 
økonomi med inflation og deraf afledte krav fra lægerne om højere honorarer. Det lykkedes dog at 
indgå nye overenskomster.
Overenskomst med tandlægerne blev som noget nyt indgået.

-0-0-0-0-0-
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Sygekasseloven 1892
Loven blev til efter langvarig behandling i det politiske system. Mange kommissioner havde ende-
vendt problemstillingerne. Tiden havde mange brydninger iboende. Det politiske liv i provisorieti-
den hvor de politiske partier ikke fungerede efter grundlovens hensigt. Opfattelsen af at fattigdom 
og sygdom var 2 sider af samme problem og den fortsatte modstand mod at komme i berøring med 
fattigvæsenet var dominerende. Loven fik som ventet en blandet modtagelse for på den ene side de 
påtrængende sociale behov og på den anden ulysten til at staten blandede sig i noget der var frivil-
ligt.  Medlemskab kunne opnås i intervallet 15 – 45 år. Loven indførte et genforsikringsprincip ved 
at store udgiftsposter skulle fordeles solidarisk.

Med Grundloven i 1849 blev alle danskere sikret ret til offentlig hjælp, hvis de ikke kunne forsørge 
sig selv. At være nødt til at modtage hjælp fra det offentlige blev dog anset som noget nedværdigen-
de og var længe forbundet med tab af rettigheder, som fx retten til at gifte sig eller til at stemme ved
valg. 

Fra starten af 1890'erne kom en række nye love for fattige og gamle, og der blev for første gang gi-
vet statslig støtte til lægebesøg, jordemoder og begravelse. Man fik også gennemført, at 'værdigt 
trængende' over 60 år, der aldrig havde fået fattighjælp, fik ret til understøttelse uden at miste deres 
stemmeret. På andre områder var der dog tale om forsikringsordninger, og den enkelte skulle selv 
bidrage, mens det offentlige ydede tilskud. I 1892 blev der således vedtaget en sygekasselov, hvor 
borgeren frivilligt kunne melde sig ind og betale kontingent og dermed sikre sig hjælp under syg-
dom.

-0-0-0-0-0-
Udvalgte paragraffer ud af 30.
§1. 
Enhver Sygekasse, som er en Forening af Personer, der have sluttet sig sammen for ved bestemte 
Bidrag at sikre hverandre gensidig Hjælp i Sygdomstilfælde, har Ret til at faa offentlig Anerkendel-
se og den dermed forbundne Støtte af det offentlige, naar den fyldestgør de i denne Lov indeholdte 
Forskrifter, og dette efter Sygekasseinspektørens Indstilling godkendes af Indenrigsministeren.

-0-0-0-0-0-
§3. 
For at faa og beholde offentlig Anerkendelse maa en Sygekasse som Regel have mindst 50 
Medlemmer. 
Under særlige Omstændigheder kan Anerkendelse meddeles en Kasse med et mindre Medlemstal, 
dog ikke under 30, og en saadan Kasse har Ret til Anerkendelse, saafremt den har Sæde i en Kom-
mune med ikke over 800 Indbyggere. Gaar dens Medlemstal ned under 30, bortfalder Anerkendel-
sen.

§ 4 
For at faa Anerkendelse maa en Sygekasse enten være knyttet til et bestemt Fag (Handel, Industri 
eller Haandværk), eller dens Vedtægt maa fastsætte en efter Forholdene i det enkelte Tilfælde pas-
sende stedlig Begrænsning for Retten til at være Medlem af Sygekassen.

-0-0-0-0-0-
§ 6. 
Medlemmer af anerkendte Sygekasser kunne kun følgende være: ubemidlede Arbejdere, Husmænd, 
Haandværkere og Næringsdrivende, lavt lønnede Bestillingsmænd og andre med de nævnte i 
økonomisk Henseende lige stillede Mænd og Kvinder. Dog skulle de ved denne Lovs Ikrafttræden 
bestaaende Kasser, som inden 6 Måneder indgive Begæring derom, have Adgang til Anerkendelse, 
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selv om der i dem findes Medlemmer, der ikke falde inden for det angivne Omraade, naar de ere 
optagne i Kassen, inden Loven stadfæstes. For disse Medlemmers Vedkommende tilkommer der 
imidlertid ikke Kassen noget Tilskud af det offentlige, ligesom disse Medlemmer ikke have Krav 
paa de i § 12 og 13 nævnte Begunstigelser.

-0-0-0-0-0-
§9. 
Optagelse i en anerkendt Sygekasse kan ikke nægtes nogen, naar han fyldestgør de ovenfor 
foreskrevne Betingelser, saaledes som disse maatte være nærmere bestemte i Kassens Vedtægt.
§ 10. 
I en anerkendt Sygekasse skulle Medlemmernes Bidrag være saaledes fastsatte, at de i Forbindelse 
med Kassens øvrige ordinære Indtægter og det ved denne Lov paabudte Tilskud fra det offentlige 
efter de forhaandenværende Erfaringer maa antages at være tilstrækkelige til Fyldestgørelse af 
Kassens Forpligtelser.
§ 11 
Til de anerkendte Sygekasser udredes aarlig af Statskassen et Tilskud paa 500,000 Kr.

-0-0-0-0-0-
§ 14. 
Ydelser eller Tilskud, som ifølge denne Lov tilfalde Medlemmer af anerkendte Sygekasser fra det 
offentlige, ere ikke Fattigunderstøttelse.

-0-0-0-0-0-
§17. 
I Sygdomstilfælde skal af de anerkendte Sygekasser ydes: 
1. fri Lægehjælp og Sygehusbehandling til Medlemmerne og deres Børn under 15 Aar, for saa vidt 
de ere i Hjemmet; 
2. en daglig Pengehjælp til Medlemmerne, hvilken i Vedtægterne bestemmes enten efter den daglige
Arbejdsfortjeneste, der maa anses for den gennemsnitlige for Kassens Medlemmer, eller efter det 
enkelte Medlems gennemsnitlige Arbejdsfortjeneste. Hjælpen, der i første Tilfælde i Kassens 
Vedtægter fastsættes til et bestemt Beløb, beregnes til ikke over 2/3 af Arbejdsfortjenesten, dog at 
den ikke maa være mindre end 40 Øre daglig

-0-0-0-0-0-
§ 21. 
I Barseltilfælde kan Sygekassen yde den paagældende Kvinde, naar hun er Medlem af Kassen, en 
Hjælp, der i Vedtægten kan fastsættes til en rund Sum. Ved indtræffende Sygdom har hun Krav paa 
den sædvanlige Sygehjælp fra ottende Dagen efter Nedkomsten.

-0-0-0-0-0-
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Red.: 
Ved lovens ikrafttræden var mange sygekasser allerede 
stiftede. Loven tog sigte på de svageste og gav tilskud til 
dem, men man ville også sikre at andre der kunne klare sig
selv ikke fik andel i tilskuddet. 



Sygekasserne 1933 – 73

Vedtagelsen af folkeforsikringsloven i 1933 kaldet socialreformen blev indledningen til en ny tid for
sygekasserne.
Loven sammenstillede sygesikring, invalide- og aldersrenter som noget nyt.
Alle mellem 21 og 60 år var pligtige til mindst at være medlem som bidragydende og dermed være 
sikret ved sygdom og invaliditet. Sygekassernes medlemstal steg med 20 %.
At modtage så mange bidragydende medlemmer og deraf afledte rettigheder var negativt for 
kasserne fordi de nye kunne indtræde som nydende efter kun 6 uger,
Sygekassernes ydelser overgik i det store hele uændret over i folkeforsikringen. Dog skal nævnes at 
kasserne mod statslig refusion fik pligt til at yde ¾ godtgørelse for udgifter til livsvigtig medicin og 
barselshjælpen blev udvidet med ret til jordemoderhjælp og dagpenge i 14 dage efter fødslen.

Loven gjorde op med det i mange år frygtede begreb `fattigvæsenet`.  Den sociale stempling som 
modtagelse af fattighjælp hidtil havde været ophørte efterhånden. Almisser erstattedes med retskrav.

I mange sygekasseledelser så man ikke nødvendigvis perspektiverne i det samlede kompleks af 
behov for sygesikring, ulykkesforsikring, invalideforsikring og alderdomspension. Man holdt sig til 
den traditionelle sygesikring. 

Loven viste sig rimelig holdbar i flere år og det var først efter 1945 der på ny opstod ønsker om 
ændringer. Èn af de faste kritikpunkter var sygekassegrænsen, en grænse der forhindrede personer 
med en vis indtægt eller formue i at være nydende medlemmer af en sygekasse.
Holdningen på Christiansborg var som hidtil at staten ikke skulle give tilskud til dem som kunne 
betale selv. Ønsket om så lavt medlemsbidrag som muligt var også gældende for derved kunne de 
dårligst stillede også være med. Honorarerne fra læger og andre ville også være påvirkede af om der
var bemidlede medlemmer i kassen. De bemidlede udgjorde 16 % af befolkningen i 1945.
Begravelseshjælpen udgik af sygekassernes ydelser i 1892. Ved socialreformen i 1933 genindførtes 
kassernes ret til at kræve at medlemmerne meldte sig ind i en tilknyttet begravelseskasse.
Hjælp til medicin var et andet utilfredsstillende forhold. Udover livsvigtig medicin blev der åbnet 
for tilskud til `særlig betydningsfuld medicin` og anden medicin dog aldrig over ¾ af udgiften.

De særlige begravelseskasser blev ophævet i 1941 og sygekasserne fik pligt til at yde 
begravelseshjælp med mindst 100 og højst 300 kr.

Et godt samarbejde med lægerne i perioden blev yderligere forbedret ved etableringen den fælles 
voldgiftsråd. Begge parter nød fordele. Voldgiftsrådet udviklede sig til at være forhandlings- og 
mæglingsorgan. Knap så harmonisk var samarbejdet med tandlægerne, dog lykkedes det at skaffe 
størstedelen af medlemmerne tandpleje fornuftige vilkår.

- 195 -



                   

I 1961 vedtoges en ny sygeforsikringslov der opdelte medlemmerne i en A-afdeling og en B-
afdeling hvor A-afdelingen var for medlemmer under sygekassegrænsen og B-afdelingen over.
B-medlemmerne kunne forblive i kassen og mod et let forhøjet kontingent opnå samme ydelser som
A-medlemmer.

Ved samme lejlighed i 1961 blev det bestemt at der kun kunne være 1 statsanerkendt sygekasse i en 
kommune. Det medførte at hel del sygekasser nedlagde sig selv eller lod sig fusionere til en større 
kasse.
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Midt i 60`erne begyndte drøftelser om at ændre strukturen i sygekassesystemet. Sygekasserne anede
nok hvad der var på vej og anelserne viste sig berettigede. Et enstrenget system blev nævnt, hvor 
alle sociale ydelser blev samlet. Kort sagt, sygekasserne afskaffes og socialkontoret overtager det 
hele. Sygekasserne argumenterede imod og fastholdt at den ekspertise der var oparbejdet i kasserne 
ville gå tabt og at det sandsynligt ville blive væsentlig mere kostbart i administration. Betænkningen
fra kommissionen forelå i oktober 1969 med dødsdommen over sygekasserne.
Kasserne indledte en storstilet annoncekampagne der gik imod nedlæggelsen.

I forbindelse med kommune sammenlægningen i 1970 blev det bestemt at der kun kunne være 1 
sygekasse i hver kommune.

Sygekassernes økonomi i de sidste år så således ud:
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Den 13.januar fremsatte socialministeren forslag til lov om offentlig sygesikring med ikrafttrædelse 
1. april 1973.

-0-0-0-0-0-
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De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark

Sygekassernes landssammenslutning stiftedes d. 26. august 1901.

Trangen til at oprette sygekasser for derigennem at organisere en gensidig hjælp 
under sygdom bredte sig som ringe ud fra de få bestående sygekasser. Efterhånden 
som antallet af sygekasser forøgedes, voksede behovet til et samarbejde mellem syge-
kasserne ganske naturligt frem. Uafhængig af hinanden opstod der rundt omkring i 
landet små sammenslutninger af sygekasser pa den simple måde, at sognets 
sygekassefolk fø1te trang til samarbejde med sygekassefolkene pa den anden side 
sognegrænsen. Man kom sammen pa møder for at vejlede og for at blive vejledet, for 
at drøfte problemerne om hjælp under sygdom, ja, for at finde ud af, hvordan man 
egentlig skulle varetage sygekassesagen. Forpligtelserne, som man havde påtaget 
sig, var store, fordi trangen til hjælp var stor. Evnerne til at bære byrder var ringe. 
Der var i allerhøjeste grad brug for samarbejde, hvis ikke de bestående sygekasser 
skulle bukke under og give op over for den opgave, som burde og skulle løses.

Men heldigvis, jo større opgaverne var, des større styrke sattes der almindeligvis 
ind pa at løse dem. Styrken blev mangedoblet gennem samarbejdet.

I tillæg til samarbejde i mindre geografiske områder voksede behovet og ønsket 
om at sygekasserne kunne samles i en stor landsorganisation. Efter et længere tilløb 
skete det som nævnt i august 1901 hvor mange sygekassefolk fra hele landet var 
samlet i Fredericia. Som en af de første sager den nye organisation tog vare på var 
at rette henvendelse til justitsministeren for at blive repræsenteret i den nedsatte 
tuberkulosekommission. En anden sag var ønsket om at smidiggøre overflytning fra
en sygekasse til en anden uden at skulle hele antagelsesproceduren igennem med 
indskud, helbredsoplysninger, karenstid m.m.

Den nye landsorganisation skulle træde varsomt med ikke intimidere de lokale 
kassers selvstændighed og samtidig lægge op til harmonisering på en lang række 
områder. Frivilligheden havde bragt sygekasserne langt men skulle man videre var 
det nødvendigt med flere beslutninger truffet på højere niveau og dermed en 
stigende disciplin i sygekassespørgsmål. Regler for ophør af medlemskab af en 
centralforening for en kasse, der ikke ville acceptere beslutninger der blev truffet 
overordnet, blev nødvendige. Medlemmer i sådanne udtrådte eller udelukkede 
kasser fik så problemer med overflyttelsesretten. Aldersgrænsen på 40 år for 
optagelse var også et problem, særligt i perioder med høj arbejdsløshed hvor evnen 
til at betale kontingent var ringe og ophør af medlemskab ofte en konsekvens, 
kunne medlemmer ikke opnå medlemskab igen hvis over 40 år.

Udligning kasserne imellem, af udgifter til sanatorier og sindssygehospitaler, 
som genforsikring blev vedtaget i  1909.

Behovet for en vis koordinering af aftaler med lægernes organisation løstes ved 
at de enkelte centralforeningers forslag til aftale blev forelagt landsorganisationens 
forretningsudvalg før ikrafttræden. Hvis uenighed opstod skulle aftalen godkendes 
på et repræsentantskabsmøde. Med sygekasseloven af 1915 blev en voldgiftsråd 
oprettet

Ønsket om at stat og kommuner skulle bære en større andel af udgifterne blev 
hyppigt drøftet og flere forslag blev fremført, f.eks. at tilskuddet kunne udgøre ¼ af
kassernes medlemskontingent.

Spørgsmål om indtægtsgrænser og formueforhold og dermed opdelingen i 
bemidlede og ubemidlede medlemskategorier var på dagsordenen. Oprettelse af 
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fortsættelseskasser var en del heraf.
I 1919 opfordres forretningsudvalget til at indgå i forhandlinger om 

tandlægebehandling.
En større lægekonflikt udviklede sig i 1921 hvor parterne stod stejlt overfor 
hinanden. Et partsindlæg lød: `Når man erindrer, at lægerne gennemsnitlig har en årlig 
indtægt pa mindst 16.000 kr., så forundrer man sig unægtelig over, at de vil forlange, at 
sygekassernes ubemidlede medlemmer yderligere skal berige den i forvejen velstillede lægestand 
pa Sjælland med ca. 1½ mill. kr. mere i årlig indtægt, og man forbavses over, at de kan stille en 
sådan fordring pa et tidspunkt, hvor de ved, at vi står over for en nedgangsperiode, der særlig vil
virke trykkende på sygekassernes medlemmer`. Medlemmerne måtte selv lægge ud hos 
lægerne og kun de læger kasserne havde anvist. Årshonoraret blev hævet fra 6,50 til 10,00 kr. 
pr. medlem. Lægekonflikten udviklede sig forskellig på Sjælland og i Jylland hvor lægerne 
ikke ville bøje sig, konflikten varede her 1 år.
    Ansættelsesforhold for sygekassefunktionærer blev et nyt område for landsorganisationen. 
Tilsvarende blev overdragelsen af invalideforsikringen til sygekasserne et nyt område.
    Socialreformen af 1933 også kaldet `Folkeforsikringsloven af 20. maj 1933` ændrede på 
væsentlige punkter sygekassernes forhold. (se særligt afsnit). 
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    Sygekasseorganisationen så i 1933 således ud:
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    Sygekassegrænsen var i mange år et centralt emne. Opfattelsen var at nydende medlemskab 
ville være billigere i kontingent såfremt de bemidlede ikke var med.  Argumentationen var at de 
bemidlede selv betalte læger m.m. og at lægerne ikke ville behandle til samme lave takster til alle.
Der var også den holdning at dem der var i stand til selv at betale ikke skulle have tilskud fra det 
offentlige.
    I 1941 blev spørgsmålet om begravelseshjælp endelig fastslået som en pligt for kasserne til at yde
begravelseshjælp til alle medlemmer.
    En anden vedvarende problemstilling var refusion af medicinudgifter. I 1941 blev det fastlagt at 
kasserne selv kunne bestemme dog måtte refusionen på `særlig betydningsfuld medicin` ikke 
overstige ¾ .
    Samarbejdet med lægerne foregik stort set gnidningsfrit. Voldgiftsrådet fra 1933 var en effektiv 
problemknuser.
    Samarbejdet med tandlægerne gik ikke helt så gnidningsfrit som med lægerne. Men det indebar 
dog at største del af befolkningen fik tandpleje på fornuftige vilkår.
    Sygekassernes tredelte organisation var robust og holdt frem til nedlæggelse af sygekasserne. 

                        

- 202 -



Oprettelse af ”Centralforeningen af sjællandske sygekasser”

Baggrunden for oprettelse af en centralforening var i begyndelsen primært afledt af problemer med 
flyttende medlemmer. Kasserne var naturligt nok meget påpasselige med ikke at få tilflytning af 
medlemmer med dårligt helbred og deraf afledte udgifter.
Faglige kasser havde tradition for at optage tilflyttede medlemmer, da det dengang var almindeligt 
at svende rejste omkring for at dygtiggøre sig.
Anderledes med de blandede kasser. Der var hele proceduren ved ny-optagelse i den tilflyttede 
kasse, alder, helbred, karantæne og indskud.
Problemerne voksede i omfang således at 6 kasser i 1873 på Sydsjælland gik sammen i en solidarisk
aftale. Senere gik 9 kasser omkring Ringsted sammen.
Politisk var man klar over problemerne men der skete ikke noget, så kasserne måtte selv finde 
løsninger.
I 1877 stiftedes ”de forenede sjællandske sygekasser”.
Allerede i 1878 var 34 kasser gået sammen. Første års kontingent blev fastsat til 1 kr. og 50 øre 
senere. Selvom det var beskedne størrelser var mange kasser dårligt funderede og der opstod hurtigt
restancer til centralforeningen og det gav så ny næring til frustrationer.
Uens regler i de enkelte kasser gav selvfølgelig en masse vanskeligheder når der flyttedes fra den 
ene kasse til en anden. En standardiseret flytteattest blev taget brug. Egoismen var stærk og ønsket 
om en solidarisk måde at løse flytte på kom på hårde prøver.
I 1882 var der 54 kasser med. Næste større problem var tyendet eller tjenestefolkene. Der gik lang 
tid før det accepteredes at de også skulle kunne flytte på samme betingelser som øvrige.
By-sygekasser var anderledes end land-sygekasser også dette gav anledning til besvær. Enkelte 
kasser meldte sig ud af centralforeningen ved beslutninger om solidariske løsninger.
Frygten for at blive opslugt af fattigvæsenet i det hele taget og i særdeleshed ved flytning 
modererede dog ofte egoismen.
Staten forsøgte at vælte tilskuddet til kasserne over på kommunerne med det resultat at kasserne 
ofte fik mindre i tilskud. Sognerådene var ofte meget påpasselige med udgifter, de vidste jo godt 
hvem der kom til at betale.
Provisorietiden med Estrup gav også kasserne problemer. Folketinget ville ikke bevilge penge til 
Estrups regering og dermed tilskud til kasserne. 
I 1891 begyndte Sjælland og København at nærme sig hinanden i en centralforening.
Sygekasseloven der trådte i kraft d. 1. august 1892 stillede kasserne overfor valget om at blive 
statsanerkendt eller ej. Kasserne var opstået som frivillige foreninger og der var en kraftig modstand
mod at blive kontrolleret af staten - `Tilsynet med sygekassevæsenet`. 
I 1902 forsøgte man at indføre en fælles lav øvre aldersgrænse, 40 år, for optagelse i en sygekasse.
I 1905 begyndte centralforeningen at udsende trykte vejledninger og skemaer til brug i de enkelte 
kasser og blev derved et sekretariat for kasserne i mere tekniske anliggender.
I 1910 indførtes genforsikring af kronisk syge herunder sindssyge, det var med til afgørende at tage 
trykket af den enkelte kasse.
I 1913 opnåedes gensidighed ved flytning af medlemmer for hele landet. 
Omkring 1920 var der på Sjælland 354 kasser med 270.000 medlemmer i centralforeningen.

-0-0-0-0-0-
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Oprettelse af fortsættelseskassen ”Sjælland”

Sygekasseloven af 1892 fastsatte indtægts- og formuegrænser for medlemmer af kasserne.
Man sondrede mellem ubemidlede og bemidlede og sondringen gik ud på at der ikke måtte ydes 
tilskud til medlemmer der burde klare sig selv.
Indtægtsgrænserne blev dog ikke fastsat straks. Der gik 8 år så først i 1900 blev grænserne:
1.800 kr. i København, 1.200 kr. i provinsbyer, 800-1.000 kr. i landdistrikter + 100 kr. for hvert 
hjemmeboende barn under 15 år.
Formuegrænsen blev sat til 5.000 kr.
Grænserne var et vilkår for statsanerkendelse.
Grænserne gav anledning til permanet uro og bitterhed fordi de ikke blev opfattet som rimelige.
Arbejderklassen blev dog opfattet som selvskreven i gruppen af ubemidlede.
Økonomien i mange hjem var skrøbelig og lidt sygdom kunne nemt vælte læsset.
Begrebet hvilende medlem uden ret til hjælp opstod men var ikke attraktivt, der henvistes til private
sygeforsikringer.
Indkomstgrænserne satte ofte de lokale sygekasse ledere på en utaknemlig opgave når gode støtter 
skulle over i fortsættelseskassen.
Fra politisk hold var man meget optaget af at kasserne administrerede medlemskabet i 
overensstemmelse med indtægt- og formuegrænserne. Inspektoratet øvede stikprøve kontrol for at 
sikre reglernes overholdelse.
Grundsynet var på Christiansborg at der ikke måtte gå offentlige midler til folk der burde klare sig 
selv.
I 1915 blev det muliggjort at kasserne kunne etablere en afdeling for bemidlede medlemmer mod et 
højere kontingent.
Lægerne tog også et højere honorar af bemidlede medlemmer, 10 kr. i stedet for 4 kr. årligt.
I 1916 oprettedes fortsættelseskasser i hvert amt. Kassen her fik navnet `Sjælland` og det gav 
mulighed for at optage alle der ønskede det.
Tilbageførsel af medlemskab blev også mulig, dermed var skabt en direkte forbindelse mellem de 2 
sygekasser.
Det var en ny udfordring for fortsættelseskassen at få balance mellem kontingent og ydelser. 
Hvordan kunne man styre udgifterne til læge, medicin og sygehus.
Fortsættelseskassen blev middelstandens sygekasse.
Økonomien var dog skrøbelig fordi epidemier hurtigt kunne tømme reserverne.

-0-0-0-0-0-
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Stenløse-Veksø kommunes sygekasseudvalg

Aar 1911 den 18 September sammentraadte det for Stenløse-Viksø Kommune i Henhold til § 7 i 
Lov af 12 April (?) nedsatte Udvalg til Møde paa Stenløse Kro.
Alle Udvalgets Medlemmer vare tilstede.
Følgende Sager forhandledes:

- Der forelagdes Skrivelse af 21 Juli d. A., Journal No 185, fra Sygekasseinspektoratet til 
Søsum Sygekasse, hvori Bestyrelsen for denne anmodes om at foranledige det til 
Sygekasselovens § 7 nævnte Udvalg til Bedømmelse af hvorvidt Medlemmerne N1 Tømrer 
Niels Andersen, 21 Slagter Jens Peder Rasmussen, 22 Smed Christian Rasmussen, 114-115 
Skomager J. C. Pedersen og Hustru, 130-131 Barber Stamp og Hustru, 138-139 
Handelsmand Jens Jensen og Hustru, 169-170 Huseier Jens P. Jensen og Hustru, 178 Slagter
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Delingen af sygehjælpsopgaven mellem  sygekassen, 
kommunekassen og statskassen indebar at sygekassernes
afgørelse om optagelse eller ej i den nydende del af 
kassen kunne ankes til kommunens sygekasseudvalg.



Viliam Jørgensen, 201-202 Skomager Amandus Olsen og Hustru, vedblivende kunne være 
nydende Medlemmer af Sygekassen. Skrivelsen havde endvidere Paategning om at 
Sygekassens Bestyrelse ønsked følgende Medlemmer prøvede af Udvalget, nemlig Afbygger
Ole Pedersen Søsum, Smed Carl Larsen Søsum, og Afbygger Christian Nielsen Stenløse, og 
at Læge Skovgaard havde forlangt følgende Medlemmer prøvede, nemlig: Snedker J. P. 
Jørgensen Stenløse, og Maskinsmed Anthon Christensen, Stenløse.

- Endvidere var fremsendt Skemaer til Oplysning om Sygekasse Medlemmernes økonomiske 
Forhold.

- Skrivelse af 7 September d.A. fra Stenløse-Veksø Sogneraad, med sine Paategninger, hvoraf 
fremgik at Sogneraadet havde valgt Gaardejer Sogneraadsformand P. M. Pedersen af 
Stenløse til Medlem af Udvalget, og at Sygekassen havde valgt Uhrmager A. P. Jensen af 
Søsum til Medlem deraf, og endelig at Sygekassen har to Læger, Skovgaard i Ølstykke og 
Krarup i Veksø. Sygekassen har ingen af dem valgt, men den oplyser at Læge Krarup har de 
¾ af Medlemmerne, og at Læge Skovgaard ¼ af Medlemmerne.
I Henhold hertil er Læge Krarup, Veksø, tiltraadt Udvalget.
Udvalget gjennemgik først de fremkomne Oplysninger angaaende førnævnte Medlemmers 
økonomiske Stilling m.v. i hvilken Henseende bemærkes at de fremkomne Oplysninger 
væsentlig er Udskrift af Skatteansættelse, og Ejendomsskyldvurdering i Kommunen, men 
skyldes dog ogsaa for en Del Udvalgsmedlemmernes personlige Kjendskab til de 
Paagældende og deres Forhold.
De fremsendte Skemaer blev udfyldte og underskrevne af Udvalget.
I Henhold til disse Oplysninger afsagde Udvalget følgende Kjendelse:
Medlem N1 Tømrer Niels Andreasen af Søsum, anses berettiget til at være nydende Medlem
af Sygekassen. Medlem No 21 Slagter Jens Peder Rasmussen af Søsum er uberettiget til at 
være nydende Medlem. Medlem No 22 Smed Christen Rasmussen af Søsum er berettiget. 
Medlemmerne 114-115 Skomager J. C. Pedersen og Hustru, Veksø er berettigede. 
Medlemmerne 130-131 Barber Stamp og Hustru, Stenløse er berettigede. Medlemmerne 
139-139 Handelsmand Jens Jensen og Hustru Stenløse er berettigede. Medlemmerne 169-
170 Afbygger og Sadelmager J. P. Jensen og Hustru er berettigede. Medlem No 178 
Staldmester Viliam Jørgensen af Stenløse er berettiget. Medlem No 201-202 Skomager 
Amandus Olsen og Hustru Stenløse er berettigede. Afbygger Carl Larsen Søsum er 
uberettiget. Afbygger Christian Nielsen Stenløse er berettiget. SnedkerJ. P. Jørgensen 
Stenløse er berettiget. Maskinsmed Anthon Christensen Stenløse er berettiget.

Mødet hævet.
Peder M. Pedersen, Th. Krarup, A.P. Jensen 

(forkortet red.:)
Aar 1917 Fredag den 22 Februar samledes det i Sygekasselovens § 9 anmeldte Udvalg til Møde paa
Stenløse Kro til Afgørelse af en Gaardejer af Stenløse Frederik Mortensens Søn Jørgen Mortensen 
kan optages som nydende Medlem af Søsum statsanerkjendte Sygekasse.
Udvalget bestod af Sogneraadsfmd P. M. Pedersen af Stenløse, valgt af Sogneraadets Midte, 
formand,  Blikkenslager A. Hansen af Søsum valgt af Sygekassen, og Læge Hassing af Veksø, valgt
af Sogneraadet for denne Sags vedkommende. Alle Medlemmer var mødte.  
…
Sygekassen havde nægtet at optage den Paagældende som Medlem.
I denne sag var medfulgt 4 Bilag.

7) En Blyantsnotits uden Dato eller Underskrift, formentlig Afskrift af en Skrivelse til 
Sygekasseinspektoratet, hvori anførtes at vedkommendes Fader  er en velstillet Gaardejer 
med en Gaard paa 60 – 70 Td. Land, vurderet til Ejendomsskyld til 50.000 Kr. Sønnen er 
hjemme hos Faderen og har sidste Aar haft en Indtægt af 650 Kr.
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8) Jørgen Mortensen er 16 Aar gl. og Inspektoratet har intet at erindre imod at Sagen 
forelægges til bedømmelse og Afgørelse.  

9) Skrivelse af 22 f.M. stilet til Gdr. Fr. Mortensen, men uden Underskrift. Formentlig Afskrift 
af Skrivelse fra Sygekassen til førnævnte. I skrivelsen meddeles at Jørgen Mortensen ikke 
kan optages i Sygekassen.

10) Skrivelse af 29. ds. Havde desuden Paategning af 13 ds. Hvorved Udvalgets Formand sendte
Sagen til Gdr. Fr. Mortensen til Erklæring, og Paategning af 18 ds. Fra denne hvori han 
erklærer at hans Ejendom er 54 Td. Land stor. Den er nu ansat til Ejendomsskyld til en 
Værdi af 40.000 Kr., men var tidligere ansat til 31.000 Kr. Gjælden er i alt 39.500 Kr. I 
Besætning og Inventar 18.100 Kr. Indkomst i 1916 4.200 Kr. Han har 7 Børn hvoraf Jørgen 
Mortensen, der er fyldt 16 Aar, er den ældste. Fra Sogneraadet forelaa Attest for at Frederik 
Mortensens Ejendom Mtr No 2i af Stenløse er ansat til Ejendomsskyld til en Værdi af 
40.000 Kr. Hartkornet er 5 Td 7 Skp 1 Fjk 1½ Alb. Areal 54 Td 7 Skp Land.
Ejendommen var tidligere ansat til 31.000 Kr.
Sogneraadet attesterede samtidig at han var ansat saaledes til Beregning af Indkomst og 
Formue til Staten:  
1915 Indkomst 2677 Kr. Formue 7700 Kr.
1916         -       3768   -         -     10600  -
1917         -       4238   -         -     21105  - .
Efter at Udvalget havde gjennemgaaet  Sagens Akter udtalte Læge Hassing at da Jørgen 
Mortensen ikke kan betragtes som fast Tyende, og da han er imellem 15 og 18 Aar gl. maa 
han betragtes som værende økonomisk afhængig af Forældrene, hvis Indtægt og Formue , 
med de forhaandenværende Konjukturer ligger over Maximumgrænsen for Optagelse i 
Statsanerkjendte Sygekasser at han efter mit Skøn ikke vil kunne optages i Sygekassen.
Til disse Udtalelser sluttede A. Hansen sig.
P. M. Pedersen udtalte at han efter det foran oplyste ikke kunne anse Frederik Mortensen for 
en velstillet Gaardmand da saavel hans Indkomst som hans Formue for en væsentlig Del 
maa anses at hidrøre fra de Børn hvoraf Jørgen Mortensen der er 16 Aar er den ældste, 
skønnede han at man i dette Tilfælde burde fravige Bestemmelsen i Indenrigsministeriets 
Bekendtgørelse af 22 Decb. 1915, 8ende sidste Stykke.
Med 2 Stemmer, Hassing og A. Hansen, imod 1, P. M. Pedersen afsagde Udvalget derefter 
følgende Kjendelse: ”Gaardejer af Stenløse Frederik Mortensens Søn Jørgen Mortensen kan 
under de foreliggende Omstændigheder ikke optages som ubemidlet nydende Medlem af 
Søsum statsanerkjendte Sygekasse.
Mødet hævet.
Peder M. Pedersen, A. Hansen, Hassing

(forkortet red.:)
Aar 1921 den 1 Dec. afholdt Udvalget Møde paa Veksø Kro.
Alle Medlemmer var mødt.
Mødet afholdtes i Henhold til Overenskomst mellem ”De forenede sjællandske Sygekasser” og 
Lægekredsforeningen for Sjælland § 5.
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Herefter følger nøje refereret sagens videre forløb 
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Ved Sammenligning med Søsum Sygekasses Medlemsbog (Journal Nr. 185) og 
Statsskatteansættelser for Aaret 1921/22 fandtes følgende at bemærke.
Medlemmerne Nr. 565 og 566 Tømrer Oluf Olsen og Hustru, Stenløse er uberettigede til at være 
nydende Medlemmer af Sygekassen.
Medlemmerne Nr. 581 og 582 Lærer Th. Hansen og Hustru, Stenlille er uberettigede til at være 
nydende Medlemmer af Sygekassen.
-
-
Udvalget bestod af:
Læge Rasmussen Viksø valgt i det foreliggende Tilfælde af Sogneraadet.
Afbygger J. P. Jensen, Søsum valgt af Sygekassen.
Sogneraadsfmd. Jens Blad, Søsum valgt af Sogneraadet
Mødet hævet.
Jens Blad, J. W. Rasmussen, J. P. Jensen 

Aar 1925 den 7 Oktober afholdt efternævnte Udvalg Møde paa Veksø Kro.

Aar 1932 den 23 Maj afholdt efternævnte Udvalg Møde paa Kommunekontoret.
Læge J. W. Rasmussen, Veksø, valgt af Sogneraadet
Afb. Sygekasseformand J. P. Jensen, Spangehus, valgt af Sygekassen
Lærer K. Wiskum, Stenløse, valgt at Sogneraadet.
Mødet afholdtes i Henhold til Sygekasselovens § 9.
Ved sammenligning med Søsum Sygekasses Medlemsliste (Journal No. 185 og 
Statsskatteansættelser for Aaret 1932/33 fandtes følgende at bemærke:
Efternævnte erklæres for uberettigede til at være nydende Medlemmer af Sygekassen.
Medlemmer af Sygekassen
Nr. 506  Installatør Hans Rasmussen, Stenløse

15. 507 Hustru Ingrid Rasmussen
16. 1709 Fru Mette K. Larsen, Søsum.  

Indberetningsskemaet underskreven.
Mødet hævet
K. Wiskum, J. W. Rasmussen, Jens P. Jensen.

Aar 1937 den 10 Juli holdt Sygekassenævnet Møde paa Kommunekontoret.

 
Aar 1941, 26 September holdt Sygekassenævnet Møde paa Kommunekontoret.
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Tilsvarende møde hvor medlemmer overføres
fra nydende til bidragsydende medlemskab.

Red.:
Tilsvarende møde hvor 5 medlemmer 
overføres.



Aar 1947, 21 April holdt Sygekassenævnet Møde paa Kommunekontoret.

-0-0-0-0-0-
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Tilsvarende møde hvor 25 medlemmer 
overføres.

Red.:
Her blev 18 overført ud af 1200 medlemmer.



Oversigt over de mange kasser

Stenløse og Stenlille Sygeforening stiftet 1867 - 1970
- Benævnes i 1900 som Stenløse Sygekasse
- Benævnes ved lukning i 1970 som Stenløse gamle sygekasse
- Syge- og begravelseshjælp integreret hele vejen
- Har en del noter fra protokoller for hele perioden 

Stenløse – Veksø kommunes sygekasse 1936-70
- Dannet 1936 som en fortsættelse ved navneændring af hidtidige Søsum Sygekasse
- Har noter for perioden

Stenløse Sygekasse 1970 – 73
- Dannet som sammenlægning af Slagslunde-Ganløse og Stenløse-Veksø.
- Har noter for perioden

Veksø Sogns Sygekasseforening, stiftet 31 marts 1865
- Har noter fra 1871 til 1898
- Har dagpengeudbetaling frem til 1951 
- mangler protokol fra 1898 og frem til lukning måske i 1951

Veksø Sogns Begravelseskasse, stiftet 1. april 1873 
- Tal frem til 1951
- Har kun få noter fra start og frem til 1884
- Mangler protokol for hele perioden frem til lukning

Søsum Bys Sygehjælpeforening, stiftet 1871 (Søsum Sygekasse)
- Mangler protokol fra start i 1873 og frem til 1901
- Har protokol fra jan. 1901 til feb. 1936.
- 1916 ændres vedtægt til at optageområdet omfatter hele Stenløse-Veksø Kommune
- Bliver ved navneforandring i 1936 til Stenløse-Veksø kommunes sygekasse.

Knardrup Husmandssygekasse, stiftet 1881 ?, lukket 1951
- Mangler både protokol og regnskabsbøger for hele foreningens levetid.

Knardrup Syge og Begravelses Forening. Stiftet 1876
- Har kun emblemet
- Mangler både protokol og regnskabsbøger for hele foreningens levetid.

Ganløse-Slagslunde Sognes Sygekasse stiftet 1857
- Mangler protokol fra 1857 til 1881
- Optager i 1916  75 medlemmer fra Slagslunde sygekasse der ellers i 1914  kategorisk afviste

at blive statsanerkendt
- Kører selvstændigt hele vejen frem til 1970 ved kommune sammenlægning 1970
- Har gode noter for perioden 1910 - 70

Slagslunde Sygekasse.
- Hvornår stiftet ?
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- Optages i Ganløse 1916
- Mangler alt
-

Ganløse begravelsesforening, stiftet 1863
- Fungerer med både sygehjælp og begravelseshjælp frem til 1912
- Fra 1912 og frem til lukning i 1970 kun begravelseshjælp.
- Har spredte regnskabsoplysninger
- Mangler protokol for hele perioden

Stenløse-Viksø Sygeplejeforening, stiftet 10. marts 1907.
- Mangler protokol for hele foreningens levetid.
- Har regnskaber 1951 - 59

 Sygeplejeforening i Slagslunde- Ganløse, stiftet 1894  lukket 1. juli 1959.
- Mangler både protokol og regnskaber.
- Har sygeplejerskens protokol 1894-1935 samt enkelte bilag.

Søsum-Veksø 100-mands Forening.  Stiftet 1907
- Har kun foreningens love
- Mangler både protokol og regnskabsbøger for hele foreningens levetid.

100 Mands Foreningen for Stenløse-Viksø Sogne.
- Mangler både protokol og regnskabsbøger for hele foreningens levetid.
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Lægevidenskaben i glimt 

De første sygekasser blev stiftet på et tidspunkt hvor der ikke var mange praktiserende læger og 
særligt få på landet. Endvidere var lægegerningen stadig på et relativt elementært niveau. For at 
sætte udviklingen i lægernes viden og behandling af sygdomme i perspektiv er her beskrevet nogle 
få milepæle til forståelse af samarbejdet mellem sygekasser og lægerne. 

Lægegerningen er praktiseret langt tilbage i historien. Den har udviklet sig forskelligt i de kulturer 
vi kender f. eks. Kina, Ægypten, Grækenland og Rom.
I nyere tid kan nævnes nogle af de mere eksotiske teorier om forklaringer på sygdomme og deres 
helbredelse. Der er ikke stor forskel på disse og den generelle overtro der eksisterede samtidig. 
F. eks. var der lærde mænd sidst i 1700-tallet der var overbeviste om at planeter og magnetisme 
havde væsentlig indflydelse på vores sundhed (mesmerisme).
Først i 1800-tallet var homøopatien blandt de lærde svaret på sygdommes hemmeligheder. En lære 
der udelukkende tager udgangspunkt i symptomer og mindre på refleksion af årsag. 
Samtidig var frenologien en lære der tog udgangspunkt i beføling af det ydre af kranium for at 
bestemme patienters karakter.

                     

               

Blandt de mere holdbare landvindinger kan nævnes disse eksempler.
I midten af 1800-tallet øges lægernes indsigt gennem studier af afdøde og får forøget viden om 
anatomi herunder nerver og celler.
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Transskriberet red.:
                                                              Koe-indpodnings-attest.
Ole søn af hmd. og skrædder Lars Diermann fød i Ganløse og boende i sammesteds ¾ år gammel, er af 
mig underskrevne, år 1843 den 17 juli indpodet med koekopper.
Ved nøjagtigt eftersyn imellem den 7de og 9de dag efter indpodningen har jeg fundet alle de tegn, som 
vise dem at være de ægte koekopper: de vare nemlig hele og ubeskadigede, opfyldte med en klar væske, i
midten nedtrykkede, og omgivne med en rød kreds; hvilket herved, på ære og samvittighed , bevidnes af  
                                                                                                                                          Distriktslæge



Dog var der i samme periode stor anvendelse af igler og åreladning som relevante behandlinger.
Anæstesi udvikledes i samme periode hvor æter og kloroform anvendtes til bedøvelse ved 
kirurgiske indgreb.
Det virker lidt overraskende hvor sent erkendelsen af manglende hygiejne som årsag til at mange 
dødsfald fandt sted. Specielt var den store barselsdødelighed en svøbe. Det var først i 1870`erne at 
forståelsen af ”mikroskopiske væseners virksomhed” fandt sted. Barselsdødeligheden faldt 
dramatisk da antiseptik med karbol blev indført på de Københavnske hospitaler i 1870.
Ved samme tid voksede erkendelsen af at forebyggelse af sygdomme i stor udstrækning skulle 
findes i de herskende dårlige hygiejniske forhold med forurenet drikkevand og manglende 
kloakering af spildevand.
Forståelsen af det endokrine system vokser i samme periode og dermed sammenhængen mellem 
hormoner og regulering af organismernes funktioner. 
Darwins bidrag til udviklingslæren i slutningen af 1800-tallet åbnede øjnene for mange 
sammenhænge som ikke tidligere var erkendte herunder erkendelse af arvelige sygdomme.
Indførelse af statistiske metoder til opsamling af fakta gav ny viden.
Glidende overgang fandt sted fra naturmedicin til medicin baseret på kemisk forståelse.
Identifikation af sygdomsfremkaldende baciller skete i årene 1880 – 1910.
Forståelsen af vitaminers betydning skete omkring år 1900.
Samtidig tages de første røntgenbilleder.
Antibiotika og helt specielt penicillinens opdagelse i 1929 og udbredte anvendelse fra 1950.
På kirurgiens område kan nævnes den første hjertetransplantation i 1967. 
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Samarbejde med lægerne
På tidspunktet hvor de første sygekasser opstod midt i 1800-tallet var der kun ganske få 
praktiserende læger. I landdistrikterne var der næsten ingen.
De første ydelser fra sygekasserne var dagpenge fordi tab af indtægt var en større trussel end selve 
sygdommen. Der var på den tid ingen tradition for at søge læge, man betjente sig af gamle husråd 
og kloge mænd og koner. Nogle få læger ydede dog en stor og ofte gratis hjælp til de fattigste. 
Nogle læger lagde sig også i selen for at tilvejebringe forbedrede sundhedsforhold for samfundets 
svageste og samarbejdede konstruktivt med kasserne. 

                                             
Lægerne var organiserede i lægeforeninger men havde ikke i begyndelsen fælles takster for deres 
ydelser. Mod 1800-tallets slutning erkendte kasserne behovet for at yde sygehjælp og derfor at 
indgå aftaler med lægerne. Til at begynde med refunderede kasserne medlemmernes udlæg til 
lægehjælp.
I 1890 indgik man kollektive aftaler med læger om et årligt beløb på f. eks. mellem 40 ører og 1 
krone pr. medlem, for det beløb skulle lægen yde den nødvendige behandling og tilsyn med den 
syge. Nogle godsejere indgik tilsvarende aftaler for deres fæstere og tjenestefolk f. eks. 2 kr./fæster 
og 50 øre/husmand pr. år.
I 1892 lød kollektive aftaler på gennemsnitlig 1,88 kr. pr medlem pr år. Mand og kone blev regnet 
for et medlem. 
Lægerne var indbyrdes i tvivl om fordelen ved kollektive aftaler der var i strid med opfattelsen af 
lægegerningen som frit erhverv. Fordelen ved en fast årlig indtægt opvejede tvivlen.
Bestemmelser om hvornår en læge måtte kontaktes dukker op, sygebesøg i week-ends og på 
helligdage tilsvarende.
Omkring 1900 betalte kasser med fuld lægehjælp op til 3 kr./ubemidlet medlem, 6 kr./familie, 10 
kr./bemidlet, 20 kr./familie pr. år. Større operationer 5 – 10 kr. og fødselshjælp 5 – 20 kr.
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Begreber som takst I og II indgår nu i aftalerne. Takst I hvor lægens ydelse leveres for et årligt 
beløb og takst II hvor lægen honoreres pr. ydelse.
Definitionen af bemidlede henholdsvis ubemidlede var i mange år kilde til problemer. Bemidlede 
var gårdmænd og husmænd med 5 skæpper hartkorn eller mere samt håndværksmestre med mere 
end 1 svend.

Dyrtidsregulering af aftaler giver problemer i 1920 hvor aftaler opsiges. Lægerne føler sig dårligt 
betalt og kasserne har svært ved at øge kontingenterne.
Sygekasserne mente:
”Når man erindrer at lægerne gennemsnitlig har en årlig indkomst på mindst 16.000 kr., så 
forundrer man sig unægtelig over, at de vil forlange at sygekassernes ubemidlede medlemmer 
yderligere, skal berige den i forvejen velstillede lægestand på Sjælland med ca. 1½ mill. kr. mere i 
årlig indtægt, og man forbavses over at de på et tidspunkt hvor de ved, at vi står overfor en 
nedgangsperiode, der særligt vil virke nedtrykkende på sygekassens medlemmer.”
Kontrolsedler blev indført som udtryk for mistillid parterne i mellem. Medlemmerne måtte lægge 
ud og efterfølgende søge refusion i kassen. Lægerne var ikke alle indstillede på at yde rabat som før
konflikten.
I 1925 var honorarerne f. eks. fastsat til 11 kr./medlem og 22 kr./familie.
Generelt var det dog opfattelsen at kassernes succes var afhængig af et godt samarbejde med 
lægerne. Dels har lægerne over mange år været medvirkende til at sygekasserne kom godt igennem 
de vanskelige år. Etableringen af voldgiftsrådet til at løse stridigheder under 
overenskomstforhandlinger og i perioder imellem var et væsentligt organ i denne sammenhæng.
Honoreringen af lægerne skulle finde en balance hvor den enkelte læge ikke blev for ivrig med 
regninger og hvor kassen stadig havde en fornuftig økonomi. F. eks. fastlagde man den faste årlige 
ydelse til at udgøre ca. ½ af lægens indtægt.
Det konstruktive samarbejde med lægerne fortsatte i de store linjer frem til 1973 hvor kasserne 
nedlægges.

-0-0-0-0-0-
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Samarbejde med tandlægerne

Tandlægevirksomhed autoriseredes allerede i 1873.
Endnu i slutningen af 1800-tallet ydede sygekasserne ikke tandlægehjælp. Kasserne kunne have 
taget denne ydelse op som en frivillig ydelse. Kassernes økonomi var dog slet ikke til det og derfor 
blev den nødvendige tandbehandling givet af de praktiserende læger. Hjælpen bestod i 
almindelighed kun i tandudtrækning. Flere kasser fremhævede ligefrem at tandlægebehandling var 
dem uvedkommende. 
Holdningen var at tandpine og dårlige tænder ikke var en sygdom.
Kasserne fik efterhånden forhandlet rabatordninger hos tandlægerne til deres medlemmer og i 1915 
indgik sjællandske kasser den første overenskomst med tandlæger.
Modellen var den samme som anvendtes hos lægerne nemlig et vist årligt beløb pr. medlem, her 25 
øre.
Alternativet til dårlige tænder blev langsomt til lidt af en modesag, at få ryddet det naturlige tandsæt
og få et nyt flot gebis eller som det hed en tandprotese.
Som det var tilfældet med lægerne blev honorarerne også udhulede af dyrtiden og flere tandlæger 
nægtede at behandle medlemmer af kasserne til de aftalte satser. Forhandlingerne om ny 
overenskomst gik i hårdknude, tandlægernes krav syntes urimelige og det skabte et meget dårligt 
forhandlingsklima.
Det fik nogle kasser til at true med at etablere egne tandlægeklinikker og der blev da også oprettet 
nogle stykker. Idéen om egne klinikker kom fra Tyskland. Disse klinikker var med til at tandlægerne
indså at de måske havde spændt buen for høj, det skulle nødig blive en udbredt situation med 
sygekasse-ejede tandklinikker. Tandlægerne fortsatte imidlertid den stejle linje, formentlig fordi de 
følte sig sikre på eget sammenhold. Det der fik tandlægerne til forhandling var det forhold at 
sygekasserne ikke var pligtige til at yde tandlægehjælp og derfor udlod det. Indtægten for 
tandlægerne blev således stærkt reducerede. Sygekasserne måtte på deres side acceptere ikke at 
etablere flere egne klinikker. I 1926 indgik parterne i mere fredelige overenskomster.
Efterhånden blev det klart i sygekasseledelserne at gode tænder havde en heldig indflydelse på 
folkesundheden. Langsomt erkendtes det at kasserne måtte yde regelmæssig tandpleje og således 
deltage i det forebyggende arbejde.
Skoletandplejen har selvsagt haft stor indflydelse på opfattelsen af hvor nødvendigt regelmæssig 
tandpleje er.
I perioden frem til sygekassernes nedlæggelse er det i store træk lykkedes at opretholde gode 
relationer mellem kasserne og tandlægerne. 
I modsætning til almindelig lægehjælp betalt af det offentlige er der opretholdt en ret stor egen 
betaling for tandlægeydelser.
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Befolkningstal i årene

Hele Danmarks befolkningstal fra 1769 til 2007.

År
Befolkning

pr. 1. januar
År

Befolkning
pr. 1. januar

1769 797.584 1976 5.065.313

1787 841.806 1977 5.079.879

1801 929.001 1978 5.096.959

1834 1.230.964 1979 5.111.537

1840 1.289.075 1980 5.122.065

1845 1.356.877 1981 5.123.989

1850 1.414.648 1982 5.119.155

1855 1.507.222 1983 5.116.464

1860 1.608.362 1984 5.112.130

1870 1.784.741 1985 5.111.108

1880 1.969.039 1986 5.116.273

1890 2.172.380 1987 5.124.794

1901 2.449.540 1988 5.129.254
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1906 2.588.919 1989 5.129.778

1911 2.757.076 1990 5.135.409

1916 2.921.362 1991 5.146.469

1921 3.267.831 1992 5.162.126

1925 3.434.555 1993 5.180.614

1930 3.550.656 1994 5.196.642

1935 3.706.349 1995 5.215.718

1940 3.844.312 1996 5.251.027

1945 4.045.232 1997 5.275.121

1950 4.281.275 1998 5.294.860

1955 4.448.401 1999 5.313.577

1960 4.585.256 2000 5,330,020

1965 4.767.597 2001 5.349.212

1970 4.937.579 2002 5.368.354

1971 4.950.598 2003 5.383.507

1972 4.975.653 2004 5.397.640
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1973 5.007.538 2005 5.411.405

1974 5.036.184 2006 5.427.459

1975 5.054.410 2007 5.447.084

Lokale befolkningstal i perioden med sygekasser.
År Ganløse Slagslunde Stenløse Veksø

1860 1007 530 1457 390
1880 1125 504 1365 396
1901 964 365 1204 378
1916 1002 352 1246 389
1930 1010 403 1329 480
1940 1057 359 1435 518
1955 1144 392 1647 503
1965 1454 492 2961 566
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Detaljeret referenceliste

Tallene i parentes angiver lokal arkivets eller rigsarkivets arkivnummer. 
Kilde: Sygekasselov af 1892 
Kilde: Festskrift for 50-året for oprettelse af fællesforeninger for sygekasser i 1927, (1927)
Kilde: Historien om sygekasserne, (1974), H. C. Hansen
Kilde: Syg og rask gennem 100 år, (1951), H. C. Hansen
Kilde: Medicinens historie, (1973), Edv. Gotfredsen
Kilde: Sygekassevæsen gennem århundreder bd. I og II, (1937), H. Daniel

Slagslunde-Ganløse sogns sygekasse. 
- Stiftet 22. juni 1857 
- Formand 1857  ?, 

1922 husejer H.P. Sylvest.
1947 Frederik Pedersen

- 60 medlemmer.  451 medlemmer 1926.
- Statsanerkendt 1. juli 1911 med ca 370 medlemmer. 

Nuværende ? medlemstal 750 A og 120 B. Formue 9.000,-
- Frivillige ydelser: tandpleje, hjemmesygepleje, massage, bandager
- Økonomi: formue 10.000 i 1926 eller 22 kr. pr. medlem
- Kontingent

1966: A-medlemmer42 kr /kvt., B-medlemmer 48 kr./kvt.
- Bestyrelser
11) Forhandlingsprotokol 1881-1909 (Rigsarkivet, Ganløse sygekasse)
12) Frederiksborg Amts Avis 10. jan 1906 (2010/8)
13) Avisklip, indkald til OGF  17 feb 1918 (Udklipsmappe A, side 41)
14) Avisklip, ref. fra OGF 1921. (Udklipsmappe A, side 41)
15) Forhandlingsprotokol 1947 – 70. (1994/19/5)
16) Postliste 1954. ((1985/6)
17) Udbetaling af hjælpefonden 1952. (1998/8)
18) Vedtægts- og Kvitteringsbog 1959. (1994/19/5-10)
19) Kontingentliste. (1994/19/5-10)
20) Ændring af vedtægt 1959. (2000/1124/5)
21) Avisklip om kassens sammenlægning med Stenløse (1.udklipsmappe side 16) (1971/792)
22) Sognerådets ref. i best. 1960. (2000/1124/3)
23) Sognerådets repræsentant i bestyrelsen 1963. (1994/19/11)
24) Regnskabsoversigt 1967 og 68 (1994/19/5-10)
25) Dir. godkendelse af revisor Carlo. (1994/19/11)
26) Sognerådet delegerer 1969 opgaven med børnetilskud mv. til kassen. (1994/19/11)
27) Cirk.skr. vedr. børnetilskud mv. 1969. (20000/1124/4)
28) Uddybning af cirk.skr. vedr. barselspenge 1970. (2000/1124/4)
29) Kontingent 1959-63. (1994/19/5-10)
30) Skr. fra medlem om årsindkomst 1964. (2000/1124/2)
31) Skema til statstilskud 1965. (2000/1124/3)
32) Vejledning fra centralforening om piecer 1965. (2000/1124/2)
33) Lille hæfte til medlemmer `Hvis du bliver syg`. (2000/1124/2)
34) Notat fra kassen til sognerådsformand 1965. (2000/1124/2)
35) Notat om tilskud fra kommunen 1965. (2000/1124/2)
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36) Orientering om jordemoderkonflikt 1965. (2000/1124/2)
37) Jordemoder konflikt fortsætter 1965. (2000/1124/2)
38) Rejse- sygeforsikring 1965. (2000/1124/2)
39) Rejse- sygeforsikring 1965. (2000/1124/2)
40) Kontingent for pensionister 1965. (2000/1124/2)
41) Kursus for sygekasse medarb. 1965. (2000/1124/2)
42) Opgørelse over basishonorar Wegge-Olsen 1965. (2000/1124/3)
43) Opgørelse over basishonorar Ploug Sarp 1965. (2000/1124/2)
44) Speciallægeoverenskomst. (2000/1124)
45) Skr. fra dir. om enkelt medlemmers indtægter 1965. (2000/1124/2)
46) Dir. skr. godkendelse af kontingent for 1966. (2000/1124/2)
47) Orientering om `Kiropraktikkens fremme`. (2000/1124/2)
48) Notat om best. sammensætning efter OGF 1965. (2000/1124/3)
49) Brev til medlem om indtægtsgrænse 1966. (2000/1124/3)
50) Dir. rykker for vedtægt 1966. (2000/1124/3)
51) Ansøgning til dir. om kontingentforhøjelse 1966. (2000/1124/3)
52) Note om blomst til medlems sølvbryllup 1966. (2000/1124/4)
53) Regnskabsoversigt 1963 – 1964 – 1965. (2000/1124/3)
54) Regnskabsoversigt 1965 og 66. (2000/1124/4)
55) Regnskabsoversigt 1966 og 67. (2000/1124/4)
56) Revisionsprotokol 1962-73 (Rigsarkivet 235 Stenløse)
57) Medlemsfortegnelse 1919-23 (Rigsarkivet 235 Stenløse)
58) Forhandlingsprotokol 1930-37 (Rigsarkivet 235 Stenløse)
59) Forhandlingsprotokol 1937-47  (Rigsarkivet 235 Stenløse)

Slagslunde Sygekasse.
60) Der er ikke fundet arkivmateriale på denne sygekasse

Stenløse-Veksø kommunes sygekasse. 1936 -  1970 
- Rev. Protokol 1963-68 (Rigsarkivet 235-2, 3/3)
- Tillæg til vedtægt 1964 (1985/16)
- Husk sygekassebogen. Kilde: Historien om sygekasserne, (1974), H. C. Hansen

- Regnskabsbog 1951-59. (Rigsarkivet MB 235b)
- Revisionsprotokol 1968-72 (Rigsarkivet MB 235b) 
- Asta Hansen erindringer (1995/54)
- Karl Jensen erindringer (2002/481a)
- Gerda Madsen erindringer (2001-425)
- Best. og genfors. ref. 1932-70 (Rigsarkivet 235) 

Stenløse Sygekasse 1970 – 73. 
- Brev til medlem (2000/1124/9)
- Sygekassefunktionær (1994/19/12a)
- Avisklip (1974/791 udklipsmappe 8 side 30)
- Regnskab 1972 (1994/19/5-10)
- Avisklip (1994/19/11)
- Avisklip (1983/6)
- Ref. af formandsmøde (2000/1124/9)
- Protokol 1970-73 (1994/19(9))
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- Rev. Protokol 1970-73 (Rigsarkivet 235-2, ¾)

Stenløse og Stenlille sygeforening (1994/19/5)
Stiftet under navnet `Stenløse og Stenlille Sygeforening`.

- Stiftet 1867
- Sygemeldte 1876, 1880, paragrafænd. 1880, OGF 1880, OGF 1883, OGF 1887, regnsk 1893

og 1895, 
- OGF 1896, OGF 1897, underskrifter 1867 Betaling til læge Krarup, OGF 1896, OGF 1897
- Love for Stenløse Sygekasse 1900, (1972/6) (scannes)
-  Protokol OGF 1900, OGF 1902, OGF 1904, sygehjælp 1906-07, OGF 1905, OGF 1906, 

OGF 1909, bestm. 1912, OGF 1912, OGF 1913, OGF 1918, OGF 1970
- Tilsigelser til begravelser 1912
- Sundhedsvedtægt for Stenløse-Viksø 1914, (1971/6) 
- Sygekasse flyttebog 1919 (1976/1) 
- Tillæg til hovedvedtægt 1964 (1985/16) 
- Protokol for sammenlægning i 1970
- Avisklip FAA 25/3 70  lukning af gl. Stenløse kasse i 1970 (1983/6) 
- Aflevering til hist. Arkiv 1970 ved sammenlægningen (1972/6)
- Protokol  sidste best.møde 13/6-73
- Årsopgør. 1966, 1965
- Udtalelse i anledning af planerne om at gøre sygekasserne off.  1970
- Ref. af fm.md.møde i De forenede Sjællandske…. 5. dec 1970. modstand mod nedlæggelse
- Regnskaber  1904, 1910, 1921, 1931, 1941, 1951, 1953, 1961, 1963, 1969  
- Regnskab 1972
- Avisklip 5 apr. 1972  omtale af rep. møde (1994/19/11) 
- Avisklip Uge Nyt #13, 1973 side 8, ref af lukke-rep.møde
- Tekst fra `Stenløse – en by mellem by og land`. (Hist.fore. 2009)
61) Interview Gerda Madsen, mælkemand der ikke blev betalt. (2001/425)(24:00-26:50)
62) Interview Asta Hansen, fødsler – moderne mødre piver. (2002/439)(ca 15:00-20:00)
63) Oversigt over sygekasser i Fr.borg amt 1962. (2000/1124/6)
64) Stat. oplysninger Fr.borg Amt 1963. (2000/1124) 
65) Regnskab 1972 med nedbrydning i udgiftsarter. (1994/19/5-10)
66) Revisionsprotokol 1968-72 (Rigsarkivet 235 Stenløse)
67) Medlemsfortegnelse 1934-38 (Rigsarkivet 235 Stenløse)

Søsum Bys Sygeforening stiftet 1871. Navneændring 1936 til Stenløse-Veksø.
68) Kontingent-lister 1971-1900, best. og genfors. Ref. 1901-32 (Rigsarkivet 235)
69) Avisklip  fra UgeNyt 1973 # 13 (1973/748)
70) Sygekassebog (1972/4)
71) Protokol 1871 – 1900 (Rigsarkivet 235)
72) Vedtægt (1972/4)
73) Medlemsfortegnelse 1934 – 1938 (Rigsarkivet 235) 

Veksø Sogns Sygekasseforening  (1988/13 (1))
- Stiftet 31 marts 1865
74) 1892 formand Niels Andreasen
75) Sider med udbetalt sygedagpenge og begavelseshjælp
76) Side med de 1. medlemmer
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77) Side med regnskab 1. apr 1870 – 1. apr. 1871
78) Side med beslut på gen.for.sam 1882, 1885
79) Side regnskab 1. apr 1891 – 1. apr 1892
80) Side med ref. fra OGF 1892
81) Side med ref. 1894
82) Side med ref 1895
83) Side med regnskab 1900-01

Knardrup Syge- og Begravelsesforening. (1980/4)
- Emblem

Knardrup Husmandssygekasse
84) Regnskabsbog 1881 -> 1951, kassen lukkes. (1984/5)

Søsum – Veksø 100- Mands-  Forening.  (1977/19)
Stiftet 29. dec 1907

85) Sider med love (1977/2)
86) Generelt om100-mands foreningerne

Kilde: Google.

100-Mandsforeningen for Stenløse-Viksø Sogne.
87) Avisklip, ref fra OGF 23. jan. 1918. (Udklipsmappe A side 41)
88) Avisklip, indkald. Til OGF 15. jan.1921. (Udklipsmappe A side 41)

-0-0-0-0-0-

Oprettelse af lokale begravelseskasser
            Kilde: Festskrift for 50-året for oprettelse af fællesforeninger for sygekasser i 1927.
           `Danmarks Sygekassevæsen gennem århundreder` 1937, H. Daniel, Bind I side 177

Ganløse Syge- og Begravelsesforening. (2003/95) 
89) Blev startet som syge og begravelsesforening men efter 1912 og frem til 1961 kun 

begravelsesforening. Lukket 1. sep. 1970.
90) Regnskab 1909 og 1961 (2003/95)
91) Sparekassebog for Ganløse gamle begravelseskasse, lukket 1970. (2003/95)
92) Emblem (2007/462)
93) Medlems-og forhandlingsprotokol 1863-1909 (Rigsarkivet 235 Stenløse)
94) Forhandlingsprotokol 1910-30 (Rigsarkivet 235 Stenløse)

Veksø Sogns Begravelses Kasse (1988/13)
- 1. april 1873
95) Protokol (1988/13 (2))
96) Sider med  udbetalt begravelseshjælp
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Side med regnskab 1884 Indtægt vs. udgift 

-0-0-0-0-0-

Oprettelse af lokale sygeplejeforeninger
- Endelig er der ved Stiftsfysikus Trautners energiske Bestræbelser oprettet henved 100 

Sygeplejeforeninger, der tilsammen have 139 Plejersker til Tjeneste blandt 
Landbefolkningen og i Provinsbyer.

Slagslunde-Ganløse Sygeplejeforening (1996/30/7) 
- Stiftet
97) Billede af dilletanterne. (2005/151/1)
98) Vedtægt (2011/14 (2h))
99) Regnskabsbog 1951-59 (Rigsarkivet 235-2)
100) Sygeplejerske protokol 1895-1935 (Rigsarkivet, Ganløse sygekasse)
101) Enkelte bilag (Rigsarkivet, Ganløse sygekasse) 

Stenløse – Viksø Sygeplejeforening.  (1975/1)
- Stiftet 10 marts 1907
- Ca 180 ved stiftelsen
102) Gårdmænd og ligestillede 4 kr.; afbyggere og ligestillede 2 kr.; husmænd 1 kr.; 

indsiddere 50 øre.
103) Lister over stillere til stiftelsen
104) Vedtægter
105) Instruks for sygeplejersken
106) Avisklip, ref fra OGF 1909
107) Avisklip, ref. fra OGF 1915. (Udklipsmappe A, side 41)
108) Avisklip, ref. fra OGF 1919. (Udklipsmappe A side 41)
109) Brev fra ”Der røde kors” om ubrugte midler til uddannelse (1975/1)
110) Testamente med 3000 kr. til legat (1990/40)
111) Bevilling til afholdelse af fest med tombola (1995/6)
112) Medlemskort til foreningen (2003/92)
113) Regnskabsbog 1951-57 (Rigsarkivet 235 Stenløse)
114)

-0-0-0-0-0-
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Tiden før 1850
Kilde: Historien om sygekasserne (1974), H. C. Hansen

            Kilde: Festskrift for 50-året for oprettelse af fællesforeninger for sygekasser i 1927.

Den første tid med sygekasser 1850 - 90
Kilde: Festskrift for 50-året for oprettelse af fællesforeninger for sygekasser i 1927.
Kilde: Historien om sygekasserne (1974), H. C. Hansen
Kilde: Syg og rask gennem 100 år (1951), H. C. Hansen
Kilde: Medicinens historie (1973)
Kilde: Sygekassevæsen gennem århundreder bd. I og II (1937)

Sygekasserne 1890 – 1933.
Kilde: Syg og rask gennem 100 år (1951), H. C. Hansen
Kilde: Historien om sygekasserne, 1974, H. C. Hansen

Sygekasseloven 1892.
- Wikipedia

Sygekasserne 1933 – 73
Kilde: Historien om sygekasserne (1974), H. C. Hansen
Kilde: Syg og rask gennem 100 år (1951), H. C. Hansen
Kilde: Økonomi 1967-71 (2000/1124/9)
Kilde: Ændring 1. apr. 1961 (2000/1124/2)

Oprettelse af  `Centralforeninger af sygekasser i Danmark`.
           Kilde: Festskrift for 50-året for oprettelse af fællesforeninger for sygekasser i 1927.
           Kilde: Historien om sygekasserne (1974)
           Kilde: Syg og rask gennem 100 år (1951)
           Kilde: Medicinens historie (1973)
           Kilde: Sygekassevæsen gennem århundreder bd I og II (1937)

Oprettelse af  `Centralforeningen for sjællandske sygekasser`
           Kilde: bog: Festskrift for 50-året……..  side 25 – 35

Oprettelse af fortsættelseskassen ”Sjælland”
           Kilde: bog: Festskrift for 50-året……..  side 98

Stenløse-Veksø Kommunes Sygekasseudvalg
           Forhandlingsprotokol 1911-47 (Rigsarkivet 235)

Lægevidenskabens i glimt 
           Kilde:   Medicinens historie (Gotfredsen) 1973, ISBN 87 17 01661 4

Samarbejde med lægerne
           Kilde: Festskrift for 50-året for oprettelse af fællesforeninger for sygekasser i 1927.
           Kilde: Historien om sygekasserne (1974)
           Kilde: Syg og rask gennem 100 år (1951)

Samarbejde med Tandlægerne
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           Kilde: Festskrift for 50-året for oprettelse af fællesforeninger for sygekasser i 1927.
           Kilde: Historien om sygekasserne (1974)
           Kilde: Syg og rask gennem 100 år (1951)

       
Befolkningstal i årene og økonomi.
           Kilde: Danmarks Statistik 

                  Indbyggere
           Sygekassernes økonomiske virksomhed i tal 1967-71. (2000/1124/9) 
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