
1910 - 1919 
 

I juli 1915 ønskede Kresten Madsen et nyt komfur til fattiggården – det overdroges Kresten Vester-

gaard at købe. 
 

I 1916 skulle sognerådet tage stilling til en begæring fra Poul Axelsens søn i København om at P. A. 

kunne flytte ind til søsteren i Struer. Dette således, at kommunen betalte hende 30,- om måneden til 

hans underhold. Sognerådet mente dog, at det var bedst, at P. A. blev på fattiggården. 
 

Samme år anmodede Kresten Madsen om forhøjelse af fattiglemmernes dagpenge fra kommunen. 

Dette blev imødekommet således, at beløbet blev sat til 1 kr. pr. person pr. dag. 
 

Den 1. november 1916 blev det aftalt, at Kresten Madsen skulle betale 50 kr. årligt i husleje for de 

fattige, som åbenbart var anbragt i kommunehuset i Gimsing. Måske har der været pladsproblemer i 

Vejrum Fattiggård? 
 

I december 1917 ankom en person ved navn Vilhelm Jørgensen og bad om ophold i fattiggården. 

Han erklærede sig som subsistensløs og blev accepteret, indtil han kunne hjemsendes til Vissing-

Voerladegaard kommune. Men inden hjemsendelsen kunne foregå, var han rejst igen. 
 

I februar 1918 anmodede Kresten Madsen sognerådet om at få betalingen for lemmernes underhold 

sat op fra 1 kr. til 1,20 kr. pr. dag, hvilket sognerådet gik med til. 
 

Den 8. marts 1918 behandledes en erklæring fra Thomas Jensen til amtet, i hvilken han erklærede 

sin utilfredshed med, at sognerådet havde inddraget hans bankbog med indestående 230 kr, samt at 

Chr. Madsen havde anbragt ham i udhuset. På et noget nyere foto ses, at der i staldbygningen var 

isat almindelige vinduer som i et stuehus. Vagn Madsen husker, at hans far omtalte den sydlige ende 

som ”Thomas' stow”. Han var anbragt dér, fordi de øvrige beboere ikke vil have ham i hovedhuset, 

da han var så luset. - Det blev overladt til formanden at svare amtet. 

 

 Staldbygningen med Thomas' stue længst til højre, på det tidspunkt overgået til grisesti m.m.! Der anes en 

  eftermuret dør mellem de to vinduer. Til venste for denne var der vaskehus. Ca. 1950. 
 

Den 11. november 1919 besluttede sognerådet at imødekomme Kresten Madsens anmodning om en 

forhøjelse af betalingen for fattiglemmerne fra 1 kr. til 1,20 kr. pr. person pr. dag. Desuden vedtog 

man at betale et éngangsbeløb på 200.-  til sengetøj samt at holde P. C. Johansen og Thomas Jensen 

ved gangtøj. 

 
 

 


