
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reglementariske Bestemmelser 

 

    for 

 

   Hjørring Fattiggaard 

 

    samt 

 

   Spisereglement   

 

    for 

  Understøttede paa Hjørring Fattiggaard 

 
 



     

   § 1 

 

Den på Fattiggaarden ansatte Bestyrer er  

underordnet Fattigudvalget og det Medlem af sam- 

me, der fungerer som Tilsynsførende. Bestyreren fore- 

staar det daglige Opsyn på Fattiggaarden, og skal 

han paase, at der sammesteds hersker Orden og 

Renlighed , at Inventariesager, Klæder, Arbejdsmateri- 

alier, og de forarbejdede Genstande m.v. forsvarligt 

opbevares, og at de arbejdsdygtige Fattigunderstøt- 

tede tilbørlig udføre det dem anviste Arbejde,                                                                         

i hvilke Henseende han har at efterkomme   

nærværende Reglement og de specielle Ordre, der af   

hans Foresatte blive ham givne. Han er til-   

lige Økonom på Fattiggaarden, og det paahviler            

ham som saadan at tilberede de i Spisereg-   

lementet fastsatte Kvanta Mad i rette Tid og  

vel tillavet af gode, sunde ufordærvede Varer.  

Han fører nøjagtigt Regnskab over det paa Gaarden 

udførte Arbejde og afleverer maanedlig Fortegnelse  

herover samt den indvundne Arbejdsfortjeneste til 

Udvalget. 

    

 

    

   §2 

 

Forinden en understøttet optages paa Fattig 

gaarden, bliver der at foretage en nøjagtig Under- 

søgelse af dets Person og Effekter og underkastes 

baade Person og Klæder en grundig Renselse. Er 

det Mænd, udføres Undersøgelsen af Økonomen, og 

er det Kvinder, udføres den af hans Hustru. De  

Ting, som den paagældende maatte findes i Be- 

siddelse af, og som han ikke har Brug for paa 

Fattiggaarden, saa vel som Penge tages i Forvaring. 



 

og opbevares, indtil den Paagældende udskrives. 

Over  Paagældendes Klæder og Effekter optages en Fortegnelse. 

    

   §3 

 

De understøttede afbenytte saa vidt muligt 

deres  egne Sengeklæder, og de skulle med Omhu 

bevare disse saa vel som de Klæder og Sengeklæder, 

der overlades dem til Brug af Fattigvæsnet. Det 

er de Understøttede forbudt at lægge sig på 

Sengen i smudsige Klæder eller med Fodtøj paa, 

ligesaa om Natten at ligge i sengene med  

Gangklæder på. 

Der gives de Understøttede rent Sengelinned 

hver Søndag og rene Lagner den 1ste i hver 

Maaned samt hver et rent Haandklæde hver 

Søndag.  

    

   §4 

 

De understøttede vækkes i Maanederne April, 

Maj, Juni, Juli, August og September kl. 6 Morgen 

og i Maanederne Oktober, November, December, jan- 

uar, Februar og Marts kl. 7 Morgen. De Under- 

støttedes Sengetid er om Sommeren kl. 10 og om 

Vinteren kl. 9, og til samme Tid skulle alle ud- 

vendige Døre være lukkede, og Lys og Ildsteder sluk- 

kede. 

 

De Understøttede skulle omgaas forsigtigt med Lys og 

Ild, og de maa ikke befatte sig med Indfyring i  

Kakkelovne uden Tilladelse. 

   §5 

De Understøttede maa ikke udføre privat Ar- 

bejde for Økonomen uden Fattigudvalgets Tilladelse                                                           

     



 

i hvert enkelte Tilfælde, og skal der, naar saadant  

tillades, betales et passende Vederlag af Økonomen,  

hvoraf den, som udfører Arbejdet, faar samme Andel 

som for andet Arbejde, der udføres af de Under- 

støttede 

 

   §6 

Enhver Understøttet er pligtig til at udføre det 

Arbejde, der af Udvalget ved Økonomen gives det at 

udføre, og til at gøre dette med størst mulig 

Flid, Orden og Omhu. 

Saafremt nogen Understøttet formener sig for- 

urettet i Henseende til det Arbejde, der bliver 

det anvist, kan det fremføre sin Besværing her- 

over for Udvalgets Formand, der forelægger Sagen 

for Udvalget. 

 

    §7 

Arbejdet skal forgaa i Ro og Stilhed. Støjen- 

de Adfærd eller højrøstet Tale maa ikke finde  

sted. Enhver  Ordre og Anvisning i Henseende til 

Arbejdets udførelse skal uvægerlig efterkommes 

af de Understøttede. 

 

   §8 

 

Gamle og svagelige Understøttede ere fri- 

tagne for Arbejde. 

De Arbejdsføre paabegynder Arbejdet i Maane- 

derne April, Maj, Juni, Juli, August og September 

kl. 7 Morgen og forsætte til kl. 12 Middag 

med 1/2 Times Pause. Om Eftermiddagen fort- 

sættes Arbejdet fra kl. 1½ til kl. 6 med ½ Times 

Pause til Eftermiddagskaffen. 

I Maanederne Oktober, November, December, Ja-            



 

nuar, Febuar og Marts arbejdes der fra kl. 8 ½ til kl.  

12 Middag, og om Eftermiddagen forsættes Arbejdet 

Fra kl. 1 til kl. 4 med ½ Times Pause til Efter - 

Middagskaffen. 

   §9 

 

De Arbejder, der udføres på Fattiggaarden, ere: 

Opplukning af Krølhaar, do af Værk, Pilning af 

Fjer, Sammenbinding af Ildtændere, Slaaning af       

Skærver, Savning og Hugning af brænde og Op- 

tændingstræ samt lignende Arbejder. 

    

   §10 

For at opmuntre til Flid gives de Under- 

støttede 25 %  af den ved Arbejdet eventuelt ind- 

vundne Fortjeneste, men der kan ikke fordres 

betaling for Arbejde, der udføres til Gaardens  

Brug, som f. ex. Havearbejde. Flidsbelønningen 

udbetales til de Understøttede naar Arbejdet  

er afsluttet, og kan benyttes til Extrafornøden- 

heder. 

 

   

   §11 

De Understøttedes Anbringelse i de forskellige 

Lokaler sker med fuldstændig Afsondring af 

Kønnene, naar det ikke drejer sig om Ægte-     

fæller. Hver Understøttet har at tage Ophold  

på den Stue, den anvises. 

Ægtefæller skulle, forudsat at de føre et orden- 

ligt Liv, og ingen af dem ønsker det modsatte,    

bo sammen.  

 

   §12 

De Understøttede skulle beflitte sig paa den  

størst mulige Renlighed, saa vel hvad angaar  

deres Person som deres Klæder, Redskaber eller   



 

andre Genstande 

 

   §13 

Det er absolut forbudt de Understøttede at  

indføre til Fattiggaarden og der nyde nogen som  

helst slags Spiritus, og naar de have haft Ud- 

gangstilladelse, skulle de ved Hovedindgangen  

lade sig visitere, Mændende ad Økonomen og 

Kvinderne af Økonomens Hustru. 

 

   §14 

 

De Stuer, som bebos af de Understøttede, skulle  

være opvarmede hele Dagen til den Varmegrad,  

som Udvalget efter Aarstiden finder passen- 

de.  

Arbejdsstuerne skulle ligeledes være opvarmede 

Det er forbudt de Understøttede at ryge To- 

bak i Sovestuerne. De mandlige Understøttede  

erholde Skraatobak for 20 Øre om Ugen. 

 

 

   §15 

For Forseelser, der begaas af de Understøttede,  

kan der af Udvalget ikendes følgende Straffe: 

Nægtelse af Udgangstilladelse og Tilbageholdelse af  

Arbejdspenge og for grovere Forseelser den i fattig- 

lovens §41 ovenmeldte Straf af Hensættelse i  

Fængsel eller til Tvangsarbejde, dog ikke ud over  

et Tidsrum af 6 Maaneder, hvilke sidste Straf- 

fearter kun kunne ikendes med Samtykke 

i hvert enkelt Tilfælde af Politimesteren.  

 

 

   §16 

Saafremt en Understøttet forlader Fattig-   



 

gaarden uden Tilladelse eller ikke i rette Tid  

indfinder sig efter haft Udgangstilladelse, ind- 

bringer Spiritus, gør sig skyldig i Drukkenskab 

eller Uforligelighed med de andre Understøt- 

tede, viser sig genstridig, opsætsig eller usædelig 

eller foretager sig noget, som strider mod god 

Orden og Ro, straffes han med de i §15 nævnte  

Straffe, for så vidt højere Straffe ikke er forskyldt. 

Det er de Understøttede forbudt at betle 

under deres Fraværelse fra Fattiggaarden. 

 

 

   §17 

Der gives de Understøttede Lejlighed til Læs- 

ning af Blade, Tidsskrifter og Bøger. 

Paa søn– og Helligdage, naar Vejrforholdene  

tillade det, gives Udgangstilladelse i den Tid,  

Udvalget bestemmer. Udvalget har overladt  

til Økonommen at give Udgangstilladelsen, og  

Økonommen kan derefter ikke på egen Haand  

nægte deslige Tilladelsen, men naar han  

finder, at der er en Grund til Nægtelse, skal  

han gøre Henstilling til Udvalget eller dets  

Formand desangaaende. Ingen Understøttet  

kan vente at erholde Udgangstilladelse, hvis 

saadan misbruges, eller hvis de møde be- 

rusede eller støjende paa Fattiggaarden,  

eller indføre Spiritus. 

 

 

 

   §18 

Anser de Understøttede sig forurettet 

af  Nogen, kan de fremføre deres Klage for  

Fattigudvalgets Formand, som da har at   



 

fremlægge Sagen for Udvalget ved dets Møder.   

 

  §19 

Om dikterede Straffe og Aarsagen dertil  

gives fornøden Tilførsel i Fattigudvalgets For- 

handlingsprotokol, hvilket ligeledes sker i   

de Tilfælde, hvor Fængselsstraf bestemmes i  

Henhold til Fattiglovgivningen  

 

  §20 

Ankomne Breve og andre Postforsendelser  

til Understøttede paa Fattiggaarden bliver af 

Økonomen straks at udlevere Vedkommende 

i uaabnet Stand. 

 

  §21 

Til fornøden Efterretning for de Under-  

støttede bliver nærværende Reglement samt  

Spisereglement at opslaa i alle Opholds– og Sove- 

stuer på Fattiggaarden      

 

 

 Hjørring Byraad, den 

  P. B. V. 




