
Fra: Lola Wøhlk Hansen [lwh@gludmuseum.dk]
Til: Troels Munk-Olsen [Troels.Munk-Olsen@Hedensted.dk]
Sendt dato: 09-02-2018 15:28
Modtaget Dato: 09-02-2018 15:28
Vedrørende: Glud Museums udtalelse vedr. Stouby Fattiggård
Vedhæftninger: Fattiggården i Stouby skov.docx

Hej Troels,
 
Her er museets udtalelse/anbefaling vedr. ansøgning om nedrivning af Fattiggården i Stouby.
Jeg har lige kigget nærmere på beskrivelsen af fattiggården og er er nogle af de omforandringer, som blev lavet nævnt, men ikke udførligt. Der er
dog nogle fine oplysninger imellem. Fx var der skorsten, stor muret bageovn og to gruekedler i en af udhusbygningerne. Dette indvendige faste
inventar blev fjernet i 1938, for at bygningen kunne anvendes som lade. I 1938 blev tagpappet på udhusbygningerne skiftet ud med blikplader.
Der står også at dagligstuen lå meget upraktisk på den modsatte side af gangen, så man i starten af 40’erne flyttede skillevægge og lavede et
soveværelse og en lille stue vedsiden af køkkenet. Men dette er jo alt sammen indvendige detaljer, det vigtige her er jo nok det udvendige.
 
Fattiggården var oprindeligt beregnet til 58 lemmer – voksne eller børn.
Det var oprindeligt 30 meter langt, men blev efter sigende halveret i 1938.
 
Stouby Lokalarkiv liger inde med det oprindelige regulativ for fattiggården. Fattiglemmerne måtte aldrig forlade gården uden bestyrerens tilladelse,
de arbejdede 11 timer dagligt om sommeren og 10 timer dagligt om vinteren, nydelse af kaffe, brændevin og tobak var i reglen udelukket, dog kunne
man, hvis man selv var i stand til at købe kaffe få lov til at få udleveret en portion, en gang dagligt, men lemmerne måtte ikke selv komme til gårdens
ildsteder. ”Skulde noget i Fattiggggaarden optaget Barn vise Gjenstridihed eller Trods, efler uagtet gjentagen Formaning gjøre sig skyldig i Uorden,
Ureenlighed, Ulydihed, Usandhed o andet Lignende, er Bestyreren berettiget til at anvende Huustugten efter Tyendeloven.” Besøg hos lemmerne
måtte kun finde sted med bestyrerens eller et af sognerådets medlemmers tilladelse. Klage kunne kun finde sted til bestyreren, sognerådet eller
forstanderne, ellers ville det påtales o straffes som et brud på disciplinen. Regulativet blev anbragt på iøjnefaldende steder på fattiggården og blev
bekendtgjort og omdelt i kommunen.
 
Der findes også et spisereglement for Stouby kommunes fattiggård.
 
Sig til, hvis du mangler flere oplysninger.
Jeg holder ferie i uge 7, men tjekker min ca. mail en gang om dagen :-)
 

med venlig hilsen
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