
1920 - 1929 
 

I april 1920 vedtog sognerådet at skifte eller reparere gulve i beboelsen samt – ikke mindst – at 

indrette et WC (!) i den vestre ende af gangen. Mon ikke det med WC'et er en moderne fortolkning - 

eller fik man træk-og-slip allerede i 1920? Næppe. 

 

Året 1922 er ganske vigtigt. Ganske vist nævnes der ikke noget om Vejrum, men dette år indførtes 

aldersrenten som en generel rettighed for alle, dog indtægsreguleret efter visse regler. Indtil da 

fandtes aldersunderstøttelsen, som beroede på individuelle skøn. For fattiggården kom det senere til 

at betyde en skelnen mellem aldersrentenydere og fattige, oven i købet i hver sin ende af huset. 

 

I februar 1925 bad Chr. Madsen om endnu en forhøjelse af betalingen for de fattige, grundet 

stigende priser på fødevarer og klæder. Betalingen blev sat op til 2 kr. om dagen foruden halvdelen 

af udgifterne til vedligeholdelse af sengetøj samt fortsat alt gangtøj til Thomas. 

 

 

Ejerskifte og ny status 

 

I 1927 købte Kresten Madsen Sønder Lundby, d.v.s. avlsbygninger og landbrugsjord, idet 

kommunen dog beholdt selve fattiggården. Han var derfor nødt til selv at bygge et stuehus. Derfor 

søgte man en bestyrer til fattiggården, og der blev udtaget tre til samtale. - Det blev besluttet at 

ansætte Kirstine Byskov fra Gimsing til en løn på 60,- om måneden samt kost og logi. Desuden 

ville kommunen betale alle udgifter til beboernes underhold og forplejning. 

Samme år, altså 1927, søgte sognerådet amtet om, at fattiggården kunne få status som 

alderdomsasyl, således at den kunne rumme både fattigunderstøttede og aldersrentenydere (se 

1922). Man ville så indrette beboelsens østre ende til sidstnævnte, den vestre til de fattige samt 

indrette økonomaens (bestyrerindens) bolig i den midterste del. 

 

Den 26. april 1928 kom der svar fra amtet. Det var et ja, men på følgende vilkår, beroende på 

erklæring fra kredslæge og amtslæge: 

1) Der skulle graves en brønd ved husets vestre ende, forsynet med pumpe og cementdæksel. 

2) Der skulle sørges for ”tilstrækkelig Ventilation ved Pissoir og Retirade”, og alle vægge 

    disse steder skulle så vidt muligt være murede og pudsede. 

3) Der skulle være være en passende kakkelovn i hver enkelt opholdsstue. 

4) I almindelighed måtte der ikke være mere end 4 voksne personer i hver afdeling, altså højst 8 i alt 

    i den 'nye' institution. 

5) Der skulle snarest udfærdiges og indsendes et reglement til godkendelse. 
 


