
Ansøgning om:   Bevilling til handel i Hammerum Herred 

 
 

Høivelbaarne! 

Herr. Amtmand Kammerherre 

Greve Schulin  

paa Rindumgaard 

pr. Ringkjøbing. 

 

Underdanigst Ansøgning! 

 

Opfødt og opdraget af, og imellem de saakaldte Vagabunder, er jeg fra Ungdommen aldeles 

ubevant med Bondearbeide, og uafbrudt har jeg, med Undtagelse af min Militair – Tjeneste, fortsat 

denne Levemaade. – Jeg er nu 57 Aar gammel. Alderens Tiltagen er Kræfternes Aftagen. – 

   Min gamle svage Kone er allerede optagen i Aulum Fattighuus og det er ogsaa Hjem for mig, 

skiønt jeg endnu ingen synderlig videre Understøttelse har oppebaaret af Aulum Fattigvæsen. – 

Gjerne, ja inderlig gjerne vilde (jeg) endnu for det Første undgaae saadan Hjelp, kan med mine 

Hænder forfærdige Blikarbeide, samt reparere een og anden Ting for Bønderne, men i min 

indskrænkede Stilling mangler jeg Afsætningen og med den mit daglige Brød. – 

   Det er derfor under disse Omstændigheder og paa saadanne Grunde jeg underdanigst vover at 

bede, om ikke den Gunst maatte forundes mig, at jeg maatte erholde Bevilling til Afsættelse af mit 

Blikarbeide i Ringkjøbing Amt, og saaledes at ombære samme til Forhandling. – Skulde det 

Kongelige Amtshuus ei see sig beføiet til at udstæde en saadan Tilladelse, da beder jeg 

underdanigst om Ansøgningens videre Fremsendelse til vedkommende Autoritet.  

   Maatte jeg være saa heldig at denne min tunge Stilling, maatte opvække en Gunstig Tanke for mig 

hos Dem, naadige Herre Greve og jeg saaledes maatte see min inderligste Begjering opfyldt, med 

den dybeste Høiagtelse skal jeg da altid erkjende Dem for mit timelige Vels sande Befordrer. 

   Jeg indstiller min underdanigste Ansøgning til min Sjælesørger Herr. Pastor Hørnings behagelige 

Paategning og Fremsendelse. 

 

Aulum d. 16de April 1846 

                                               Underdanigst 

                                  Peder Christian Christoffersen Skierk 

                                              m.f.P. 

 

 

 

 

Da Supplicanten Peder Chr. Christoffersen, der med sin Kone er forsørgelsesberettiget heri Sognet, 

ikke har været vant til, eller er skikket til Bondearbeidet, saa at han vanskeligen kan fortiene Noget 

videre ved sit Haandværk, hvorved han dog i en saa indskrænket Kreds, som et enkelt Sogn, ikke 

kan have synderlig Fortjeneste, og følgelig en stor Deel af Tiden maa være (…) og Sognet til større 

Byrde, saa tillader Sogneforstanderskabet, i hvis Møde d. 23de d.M. dette Andragende har været 

fremlagt, sig herved allerærbødigst at anbefale samme paa det bedste. – 

 

Aulum d. 27de April 1846. 

paa Sogneforstanderskabets Vegne             Hørning. 

 



 

 

 

Efter Undertegnedes Formening kan som Følge af Sogneforstanderskabets Erklæring intet være til 

hinder for, at det Ansøgte bevilges. 

 

Hammerum Herredscontoir Nørholm d. 2. Juni 1846       

                                                                              (…) 

 

 

 

Til  

Det Kongelige danske Cancellie. 

 

I vedlagte Andragende anholder Peder Chr. Christophersen Skjerk af Aulum om at erholde 

Tilladelse til at forfærdige Blikkenslagerarbeide. Skjøndt Ansøgningen ikke er skrevet paa stemplet 

Papiir har jeg dog troet at turde fremsende samme til det høie Collegiums gunstige Afgiørelse, da 

Supplicanten er Fattiglem, og som saadan maa kunne fritages for Benyttelsen af Stempelpapiir. 

   Supplicanten hører til de saakaldte Natmandsfolk og kan, deels som Følge heraf, deels paa Grund 

af Alder og Svaghed ikke fortjene sit Livsophold ved almindeligt Bonde arbeide. Hans Opholdssted 

Aulum er omtrent 3 Mile fra nærmeste Kjøbstad. jeg tillader mig at anbefale ham til at erholde den 

ansøgte Tilladelse, dog kun saaledes at han alene maa benytte denne Tilladelse indenfor 

Hammerum Herreds Grændser. 

 

Ringkjøbing Amthuus 3die Juli 1846. 

                                                                   Schulin. 

 

 

 

 

Til 

Amtmanden over Ringkjøbing Amt 

 

gratis. 

 

   Vi give Dig herved tilkjende, at Vi efter denne gjorte Ansøgning og de i øvrigt foredragne 

Omstændigheder, ville have bevilget at Peter Christian Christoffersen Skjerk af Aulum Sogn, 

Hammerum Herred, under det Dig anbetroede Amt maa drive Blikkenslager haandværket paa 

Landet i bemeldte Herred, saavidt han med egne Hænder kan afstedkomme, paa Vilkaar at han 

tager fast Ophold i et nærmere for Politimesteren opgivet Sogn, samt at han under denne Vor 

Consessions Fortabelse, kun alene og uden Medfølge af Andre, der drive samme Haandværk som 

han, men reise om alene i  fornævnte Herred for at udøve bemeldte sin Haandtering, ligesom de 

Børn, han maatte have, ei heller maae oplæres i det nævnte Haandværk, men saalænge deres Alder 

fordrer det, bør holdes til stadig Skolegang, og naar de udskrives af Skolen, strax anbringes i fast 

Tjeneste, hvormed Øvrigheden bør have Tilsyn. 

 

Kbhvn. d. 18 August 1846. 

                                            Chr. VIII. 



 
Arkivsignatur: 

Rigsarkivet. 

Danske Kancelli. 

Jysk – Fynske Justits og Politidepartement 

Sag nr. 501  

1846. 

 

 

 

Peder Christian Christophersen fød i Aulum sogn d. 16-9-1790 

Forældre: Christopher Andersen og Ane Kirstine Jensdatter. 

Viet til: Ane Regine Regenholdt Axelsdatter født 1780 Tysting. 

Kilde: Natmandsdatabasen. 

 

 

 

 

Magne Lund 2006. 

 

 


