
Fattiggården i Stouby Skov
Der er ansøgt om tilladelse til at nedrive Fattiggården i Stouby skov.

Fattiggården ligger i Stoubyskov mellem Rosenvold og Stouby, jorden til fattiggården blev skænket af greven på 
Rosenvold og bygningen opført og bekostet af Stouby Kommune i 1875. I 1938 overgik bygningen til privatbeboelse. 
Bygningen var oprindeligt 30 meter langt, i dag er den kortere.

Placeringen i skoven var yderst hensigtsmæssig, set fra den side af samfundet, som gerne gemte de fattige og de 
ubemidlede gamle af vejen. Huset er smukt udført med mange fine bygningsdetaljer. Murværket er meget 
detaljerigt, bygningen er opført på kampestenssokkel og den originale inskriptionstavle sidder på sin oprindelige 
plads over døren. Vinduerne er for langt de flestes vedkommende de oprindelige jernvinduer, som kun kunne åbnes 
en lille smule for neden. Dette har med al sandsynlighed været for at holde fattiglemmer, sprittere og landstrygere 
inde, da bygningen også anvendtes som detention. Oppe under loftet var to store værelser til husvilde, som fx havde 
mistet deres hus til en brand og derfor havde behov for tag over hovedet, men mange ønskede kun nødigt at skulle 
bo på fattiggården. 

Fattiggården fortæller om en del af Stouby sogns historie, om alle dem, der ikke kan kobles sammen med deres eget 
matrikelnummer og som samfundet betragtede som en klods om benet, og derfor fortæller bygningen et vigtigt 
stykke dansk socialhistorie. Fattiggården ligger også i et område præget af meget små stråtækte bindingsværks 
bygninger, som efter min bedste overbevisning har været små skovarbejderboliger under Rosenvold, parallelt til 
skovarbejderboligerne i Klejs skov. Hele området omkring den gamle fattiggård er således præget af at fortælle de 
fattiges kulturhistorie – dem hvis historie ikke blev husket fordi man fra samfundets side ønskede at gemme og 
glemme.

Glud Museum har indhentet en udtalelse fra museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen fra Danmarks 
forsorgsmuseum i Svendborg, et museum der er specialiseret i fattiggårde og fattigforsorgen i Danmark:

Af de omtrent 400 fattiggårde, der var i funktion i begyndelsen af 1900-tallet, er der meget få tilbage. Fattiggårdene, 
som for 100 år siden var et af de mest udbredte hjælpemidler til fattige og udsatte danskere, og en forløber for den 
danske velfærdsstat, er i dag stort set forsvundet fra det danske landskab. 

Stouby Fattiggård er i den sammenhæng et unikt byggeri. De arkitektoniske detaljer fremhæver, at dette byggeri har 
været et prestigeprojekt for Stouby kommune/fattigvæsen. Fattiggården bør bevares, og så vidt det er muligt 
tilbageføres til sit oprindelige udtryk.  

Af både kulturhistoriske og arkitektoniske grunde anbefaler Glud Museum at Stouby Fattiggård bevares!  

FATTIGHJÆLP I 1800-TALLETS SIDSTE 
HALVDEL
I perioden op til Grundloven i 1849 havde man indført 
en række sanktioner i forbindelse med modtagelsen af 
fattighjælp. Hvis man modtog fattighjælp, skulle man 
søge om tilladelse til at gifte sig, ligesom man mistede 
forældremyndigheden og retten til at bestemme, hvor 
man skulle bo. Rettighedstabet kulminerede i 
Grundloven, hvor den politiske valgret blev gjort 
afhængig af, at man ikke havde modtaget fattighjælp, 
som ikke var betalt tilbage.

Kilde: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/fattighjaelp-og-tab-af-rettigheder-fra-
grundlov-til-socialreform-1849-1933/

FATTIGGÅRDE
De tidlige Fattiggårde og Fattighuse skulle som udgangspunkt 
kunne rumme alle sognets trængende – fattige, syge og gamle, 
alle under samme tag og samme vilkår.

Fattigdom blev i stigende grad betragtet som selvforskyldt. 
Derfor byggede man sidst i 1800-tallet Fattiggårde over hele 
landet. Deres vigtigste funktion var ikke omsorg, men 
genopdragelse til arbejde. I 1906 var der 450 fordelt over hele 
landet. Store anlæg som det i Svendborg var sjældne. Ofte gik 
flere sogne sammen om et enkelt hus.

Kilde: 
http://museernepaakanten.dk/huse/fattiggarden/fattiggardenes-
historie/ 
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