
Fattigdom i Bording fra 1880 til 1900 
Om tiden 1880-1900 og om Fattiggården.  
 
Når man læser i sognerådsprotokollerne, oplever man, at det ændrede sig fra at man næsten 
ingen tid brugte på fattigdommen til, at det fyldte utrolig meget på møderne i de sidste to 
årtier i det 19. Århundrede.  
 
Men til trods for fattigdommen og det, at kommunen tit måtte låne sig frem, gik det dog 
fremad i kommunen i den tid. Skolevæsenet udvidedes og forbedredes i betydelig grad, 
ligesom der også blev anlagt adskillige ny veje, ligesom der var udgifter med etableringen af 
jernbanen fra Silkeborg til Herning. Især gik det fremad i slutningen af 90erne. 
 
De snesevis af bevilliger af fattighjælp skyldtes muligvis også nogle gange drikfældighed 
eller antallet af steder, hvor der kunne udskænkes alkohol. I sognerådsprotokollen fra 1881 
kan det i hvert fald læses, at det blev bestemt, at ” oversigten over antallet af de personer, 
som på grund af drikfældighed er faldet kommunen til byrde i årene fra 1870 til 80, samt 
oversigt over udsalgssteder af brændevin for årene 1860 til 80 overdroges til formanden at 
affatte.” 
 
Årsagerne til fattigdom kunne være mange, men ofte var det også fordi der ingen slægter var 
når sygdom og eller alderdom kom til. 
 
Efterhånden fyldte fattigdomssagerne så meget på sognerådsmøderne, at noget måtte gøres. 
Lig andre steder opstod tanken at samle de fattige eller nogle af dem på et sted. Efter et 
offentligt møde arrangeret af sognerådet blev et udvalg på 5 mænd valgt til at forestå indkøb 
af fattiggård. De fik mulighed for at købe Mikkel Nielsens gård, Knudsgaard, i Hestlund. 
Gården var på 166 tdr. Land, hvoraf ca halvdelen var opdyrket. Resten lå hen som hede, 
mose og eng. Der var tilhørende tilstrækkelig tørvejord til ca 25 år. Fattiggården ville 
komme til at lægge midt i sognet og ikke langt fra skole og kirke. Købesummen var 13500 
kr. I handelen medfulgte en del udbesætning. Gården skulle overtages den 1. April 1882.  
Gården skulle dog ombygges og nye tilbygninger bygges til. I foråret blev et udvalg fra 
sognerådet valgt til at forestå indkøb af materialer til nye tilbygninger. Senere – den 28. 
oktober 1882 – valgtes det første udvalg til at føre tilsyn med fattiggården. Udvalget bestod 
af Mads Poulsen, Peter Rasmussen og Mikkel Nielsen. Samme dag antoges Jens Peter 
Fenger og hustru som bestyrerfolk for en løn af 275 kr. for et år fra første november 1882. 
 
”17 november blev den i sommer opførte Fattiggård indviet, i hvilken anledning stor del af 
sognets beboere var samlede. Indvielsestalen holdtes af sognepræsten, der glædede sig meget 
ved at efterkomme sognerådets anmodning om at indvie bygningen, ligesom han udtalte sin 
glæde over, at der nu var bygget et hjem for sognets fattige. 
 
Den 18. februar 1883 blev kommunens ejendomme takserede og fattiggården ansattes til 
22.000 kr. 
 
Sidst på året blev bestyreren på fattiggården fæstet igen for næste år for en løn af 285 kr. En 
pige fæstedes ligeledes for en løn af 70 kr. Altså en lille lønstigning og en ekstra hjælp.  



 
Samarbejdet med bestyreren varede sandsynligvis til 1887. Her antoges en ny. Til at være 
bestyrer på fattiggården lejedes Søren Petersen af Stubkær for et år fra 1. November for en 
løn af 225 kr. for et år. Kan han ikke udfylde pladsen til sognerådets tilfredshed, skal han 
flytte på en måneds opsigelse. Den nuværende pige på fattiggården lejedes igen for næste år 
for en løn af 80 kr. Desuden skal hun fra november til april have en aften fri i hver uge. Det 
kan konstateres at fritid var et næsten ukendt begreb.  
Samarbejdet mellem bestyreren og sognerådet har nok ikke været tilfredsstillende eller han 
har ikke kunnet udfylde pladsen, for allerede næste efterår, 1888, besluttede sognerådet at 
opsige fattiggårdsbestyreren til 1. November, og at bekendtgøre den ledige bestyrerplads i 
Herning Folkeblad og Silkeborg Avis…. Jesper Christensen, Kragelund antoges for en løn af 
225 kr. for  
næste år på betingelse af, at hans datter heri indbefattet skulle være pige på gården i samme 
tidsrum. 
Lønforholdene blev altså ringere og ringere. Til gengæld fik fattiggården bedre forhold med 
leverancer. F.eks. tilbød J.C. Nielsen at levere mel til fattiggården for en halv øre pr pund i 
fortjeneste, hvilket tilbud blev modtaget.  
Og engang kom en mand og ville sælge noget brugt fruentimmertøj. Sognerådet købte da 
både kjoler, underskørter, forklæder og en kåbe til fattiglemmer på fattiggården for 20 kr. 
Og jagtretten blev også udlejet til gode priser. 
 
Helt godt har det dog ikke været på fattiggården. Noget var galt. Den 26.1888 November 
vedtoges det at søge at få oplyst, hvor flæsket og ostene blev af, da der så godt som ingenting 
var pr 1. November, medens man mente, at der var en hel del ost og ikke så lidt flæsk kort 
før 1. November. Til at forsøge at få dette oplyst valgtes Chr. Skov, J.C. Nielsen og Peder 
Iveren. 
Om der senere fandtes en løsning fremgår ikke af sognerådsprotokollen. Til gengæld købte 
de engang en død gris tilbage fordi køberen - en landmand i Hestlund – havde købt en gris 
for to kr. men den var død inden han nåede hjem med den. Sognerådet vedtog at betale ham 
beløbet tilbage, fordi de skønnede, han ikke havde råd til at bære tabet. 
 
Fra november 1891 søgte man igen en ny fattiggårdsbestyrer. Denne gang ønskede 
sognerådet, at pladsen blev besat af et par gifte folk. Valget faldt på Chr. Salling og hans 
kone. De skal bestyre gårdens drift og tillige passe og pleje fattiglemmerne på gården, som 
det sig bør efter lovbestemmelsen og efter fattigudvalgets bestemmelser og rette sig efter 
tyendeloven. Alt sammen for en løn af 250 kr. Men så må de også have en plejedreng på 7 år 
hos sig. 
Fra maj 1892 var der også plads til en karl, Anders Sellerup, til den formidable løn af 110 kr 
for et år. 
I november 1892 fik bestyreren forlænget kontrakten et år på samme vilkår som forrige, dog 
måtte han have et får græssende og frit fodret på gården samt få 4 pund kaffe til eget og 
fattiglemmernes brug. + lidt mere. 
I det hele taget var man godt tilfreds med bestyrerparret. I begyndelsen af 1893 vedtoges det 
at give bestyrerens kone på fattiggården 10 kroner for udvist dygtighed og flid på 
fattiggården i året 1892. 
Et andet år fik bestyreren og hans kone 10 kr i nytårsgave for udvist flid. 
Op gennem halvfemserne var det det samme bestyrerpar. De var gode til at få økonomien og 



arbejdet til at hænge sammen. Tingene var sat i system. Samtidig blev det også bedre tider. 

 

Der findes ingen billeder fra Fattiggården før 1900. 
Foto af bestyrer Chr. Villumsen med familie - siddende på en hestevogn ved Bording 
Fattiggård, Bordinglund 1. 
Foto fra ca. 1927. Ingen af fattiggårdens oprindelige bygninger er bevaret. 
 
I begyndelsen af 1890erne kom også loven om alderdomsunderstøttelse. Alle havde nu ret til 
understøttelse. Men ikke alle ønskede det. Men for dem, det var en nødvendighed for, var 
understøttelsen så lille, at det sjældent var muligt at leve af de bevilgede beløb, så i de første 
år af alderdomsunderstøttelseslovens ikrafttræden strømmede det ind med begæringer om 
forhøjelser af den tilståede understøttelse. Eller man bad sognerådet om ekstra penge eller 
fornødenheder.  
 
Men dog, som tiderne bedredes, var det dog ikke fattigdommen der fyldte det meste på 
sognerådsmøderne. 
 
Ps. Alle kursivteksterne er fra artikler Herning Folkeblad skrevet i 1929 af Th. Sørensen, 
Agerskov. 
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