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Udskrift af 

Hammerum herreds politiprotokol 1841-1842 

LAN B 79 - 73, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769 

 

Aar 1841 den 13. November blev en Politieret sat paa Herredscontoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Niels Jensen og Bindesbøll, hvor da Forhøret No. 

193/1841 blev optaget over en Person, som navngav sig Abraham Johansen Møller, som af Sognefogden igaar Aftes blev anholdt for Løsgjængerie og midlertidigen 

indsat i Herredets Arresthuus. Arrestanten blev fremstillet for Retten fri for Baand og Fængsel, som efter Formaning til Sandhed afgav følgende Forklaring: 

 

Hans Navn er som anført, han er født i Kirkebye i Roslev Sogn i Salling. 

 Han hører til Natmandsslægten og hans Fader er Johannes Axelsen. Hans Moder Kirsten Kirstine Jensdatter levede med hans Fader i naturligt ægteskab. Han har 

ingensinde havt fast eller stadigt Opholdssted, men har fulgt med sine Forældre, som har ført et omflakkende Liv. Han har intet Haandværk lært og er ei endnu 

confirmeret skjønt han, saa vidt han veed, er 19 Aar. Han er døbt i Ryberg Kirke, som er Annex til Roslev. 

 For omtrent 2 Aar siden forlod han sine Forældre og har siden den Tid flakket om paa egen Haand. Han har ernæret sig ved Glarmesterarbeide indtil for en 

Maanedstid siden var hos hans Fader, der nu opholder sig i Linaae, som overlod ham sin Skjærslipper- vogn, og siden den Tid har han søgt Fortjeneste ved 

Skjærslipperarbeide. Kort efter han havde forladt sine Forældre blev han anholdt i Alling som Løsgjænger og ført til Skanderborg. Ham blev imidlertid fritaget for Straf 

og blev ført til sit Hjemsted, hvor han paa Fattigforsørgelse af Sognet gaar paa Omgang i Sognet, men efter nogle faae Dages Forløb forlod han Sognet og flakkede 

om, deels i Vesteregnen, deels her i Herredet og drev derpaa østerpaa. Nytaarsaften sidst blev han anholdt i Houer Sogn som Løsgjænger. 

 Han sad arresteret i Ringkjøbing og blev her for Løsgjængerie idømt 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Efterat have udstaaet sin Straf blev han transporteret til sit 

Hjemsted, hvor han gik paa Omgang omtrent i 3 Uger, og blev derpaa indtinget hos en Mand, hvis Navn han ikke erindrer. Efter 8 Dages Ophold hos ham forlod han 

Sognet og har flakket om siden, deels i Vesteregnen, deels her i Herredet samt længere østerpaa. Naar Veiret har tilladt det, har han dog ikke opholdt sig hos Nogen 

længere end een Nat. Han er sidst kommet fra Holstebroe Egnen og har overnattet i Aulum Sogn i Forgaars. Den Skjærslippervogn, hvormed han er anholdt, er den 

ovennævnte, som hans Fader har overladt ham. Det Tilførte blev oplæst og ratihaberet. Arrestanten igjen afgivet til Arresten. Forhøret udsat. 
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