
Fattigdom i Bording fra 1850 til 1880 
- afsnit 1 

Gad vide, hvor mange fattige der har været i dag, hvis ikke der var noget der hed pension!! 
Hvor mange mennesker kunne klare sig selv, hvis pension ikke fandtes!! 
I gamle dage fandtes det ikke. Hvis man ikke havde lagt noget til side eller havde noget 
familie til at hjælpe sig, når man ikke mere kunne ernære sig selv, var der kun tiggeri tilbage. 
Dog langt tilbage i tiden var der tinge og senere sogneråd, der måske kunne hjælpe en. 
 
I 1850 bestod Bording sogneråd af 7 (senere 9) medlemmer til at varetage de offentlige 
interesser. Det drejede sig mest om udbedring og nyretablering af vejsystemet, ligesom det 
hastigt voksende skolesystem krævede megen årvågenhed og beslutninger. Efterhånden 
varetog man også at hjælpe de mennesker, som ikke kunne forsørge sig selv p.g.a. sygdom, 
alderdom eller andre årsager. Hvert år ”indtingedes” de fattige i kost og pleje. 
 
I 1873 var der 6 personer, som måtte have hjælp. Det foregik på den måde at hver 
person”blev indtinget i kost og pleje for et år frem, såvel i syg som i sund tilstand for 4 eller 
5 tdr rug og den tobak de bruger” til dem, der havde indvilget i at huse dem. Nogle gange 
skulle forsørgerne for de naturalier eller penge de modtog også ”forsyne fattiglemmerne med 
fornødne gangklæder, samt skjorter, strømper og fodtøj.” De fattige pålagdes til gengæld for 
kost og pleje ”at de at forrette for deres værter alt hvad deres kræfter og helbred tillod, 
ligesom de var den almindelige hustugt undergivet.” 
 
Nogle gange kunne det dog være svært at få fattiglemmer afsat. Således fra 
sognerådsprotokollen i 1871: Da man ikke ad mindelig Vej kunde få et Fattiglem anbragt, 
besluttede man at lade ham gaa paa Omgang i Sognet, 1 Døgn hver Td. Hartkorn, dog kun 
foreløbig. 
 
Der var dog mange andre måder at hjælpe på. Der var ingen standard på hvad hjælpen kunne 
være. Det var individuelt efter hvad behovet var eller hvad sognerådet anså for bedst. Det 
viser følgende citater fra Sognerådsprotokollen: 
- K.S og hendes 4 børn anvistes Ophold i Stubkjær skole og en Understøttelse af 3 skp. Rug 
og 1 Rdl maanedlig. 
- P.T, hos hvem P.J Ruskær har indlagt sig paa Grund af Sygdom, og som efter Lægens Raad 
skal have Omslag på Grund af en Svulst paa venstre Hofte, vil være villig til at beholde ham, 
indtil han kommer sig, for en Betaling af 2 Mk i døgnet, og for de 13 dage, han allerede har 
ligget der til Dato, 1 Mark i Døgnet, altsaa 13 Mark. 
- J.C. indgaar herved paa at koste, klæde og pleje et 9 Aar gammel Barn af bortrejste S.J. for 
et Aar for en Betaling af 6 Rigsd. 
- Der tilstodes I.S. 1 ½ Al. Tvisttøj til et Forklæde. Endvidere vedtoges det, at saafremt hun 
ikke i Sommer faar rug til Brød, ydes der hende 3 Kr. maanedlig. 
Ofte måtte de fattige bede sognerådet om hjælp til selv helt små fornødenheder. F. eks ses i 
sognerådets protokol i 1875 at  
- I.N. anholdt om Tøj til en Kjole og 3 ½ al. Lærred til en Særk. Det blev hende tilstået.  
- Og H.L. tilstodes Lærred til en Skjorte, som det overdroges M.N. Munklinde at anskaffe 
med 51/4 alen. 
- J.P.L. tilstodes et par Bukser til 2 Rigsd og 3 Mk., et Par Træsko, en Undertrøje, et Par 



strømper og et Par forføddet. 
- Der blev tilstaaet til I.N.10 Al. Bolster til et Betræk til en Overdyne. 
- En enke på 58 år meldte sig til fattigvæsen og søgte om fattighjælp. Hendes Trang og 
Aarsag dertil er, at hun ikke har andet at ernære sig af end at binde Uldtøj, hvilket i Aar 
giver en saare ringe Fortjeneste. Hun ønsker understøttelsen i Penge. 4 Rdl blev hende 
udbetalt straks. Hun formener at kunne ernære sig med en Understøttelse af 10 rd. Aarlig.  
 
Døde et fattiglem var det også det også sognet som måtte sørge for det. Det skulle foregå på 
en sømmelig måde: Den 1. December 1874 traf Sognerådet Overenskomst med A.P.C. i 
Hestlund om at besørge fattiglem H.J.S. begravet på en hæderlig og anstændig Måde efter 
Egnens Skik og Brug samt besørge Graven kastet og Kirkeklokkens Ringning for en Betaling 
af 5 Rdl. 4 Mk. 
 
Nogen god endsige tålelig tilværelse kunne det langtfra have været for fattiglemmer 
Særlig vellidte var de heller ikke. De belastede jo sognerådskassen. Ofte opstod strid mellem 
sogneråd, om hvem der skulle betale for hvem.  
Den 11 februar i 1974 sendte Haderup et brev til Bording sogneråd angående et 
fattiglem”tillige med refusion for D.M.P. som boede på Hestlund Hede for 
fattigunderstøttelse ….. og … hvorhos Haderup Sogneråd anmoder om ikke oftere at yde 
hende understøttelse.” 
 
Når et fattiglem døde, afholdtes oftest auktion over dødsboet for at betale begravelsen. Evt. 
overskud gik i sognerådskassen. 
 
Så fattiglemmer var en udgift men nogle gange var der også indtægter. 
Af Bording Sogns kommuneregnskab i 1868 fremgår det at der var en indtægt på 
fattigvæsenet på 15 Rdl. og en udgift på 282 Rdl. I alt havde sognet en årsindtægt på 1021 
Rdl. og en årsudgift på 1053 Rdl. Det må siges at sognet havde en forholdsvis lille udgift til 
fattigvæsenet (pensioner) dengang. 
 
Men op gennem 1870erne og især de sidste to årtier i dette århundrede steg byrderne til 
fattigvæsenet betydeligt. 
Lærer Th. Sørensen, Agerskov som 1929 i Herning Folkeblad beskrev Bordings historie ved 
hjælp af Bording Sogns kommunalhistorie, skrev således om tiden:  
 
”Det er forbavsende at se den store Fattigdom, der har hersket, i 1880erne især, og hvor 
utroligt mange der har maattet ty til Kommunen om Fattighjælp, samt hvor utroligt lille og 
ringe denne Hjælp til de fleste Tider har været. 2, 3 eller 4 kroner pr Maaned eller ikke 
sjælden 50, 75 eller 100 Pund Rugmel, eftersom den trængende Familie var stor til. Maaske 
kunde der også bevilges lidt Fedt eller Smør. Der fandtes i Snesevis af Familier eller 
Enkeltpersoner der nød Fattighjælp i Kommunen.”  
 
Efterhånden, som der blev flere og flere fattige og udgifterne var kraftig stigende og det 
samtidig blev sværere at få indtinget fattiglemmerne, opstod tanken om at samle dem et sted. 
Herom senere. 
 
Ps. Alle kursivteksterne er fra artikler i Herning Folkeblad skrevet i 1929 af Th. Sørensen, 
Agerskov.  



Fattiggården, Bordinglund 1, 
Bording ca. 1927. Siddende fra 
venstre: bestyrer Chr. Villumsen 
med et barn på knæet, hans hustru, 
hans datter og en pige på gården. 
Stående fra venstre: en karl og 3 
fattiglemmer. 
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