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En 150 år gammel ansøgning om plads i en båd. 
Havfiskeriet havde fortvivlende hårde kår, bl.a. 
for de fiskere, der boede ude i Ålum-området. 
De havde mistet en båd ved kæntring, 6 af de 
fastboende fiskere var druknet, og nu havde de 
ingen penge og ingen mulighed for at kunne 
bjærge blot lidt til at mætte de mange munde. I 
deres nød søgte de derfor om lov til at komme 
med nogle af Aggerfiskerne. Desværre var der 
ingen pladser ledige. 
 

Underdanig Pro Memoria! 
Wi Underskrewne tage os den underdanige 
Frihed at Fremlægge For Deres Welbaarenhed 
det Forespørgsel: hvorledes Beboerne af Sønder 
= og = Nørre Aalum skulle Fordele sig i 
henseende til Haw = Fiskeriet i tilstundende 
Efteraar, naar der tages Hensyn til Følgende 
Poster. 
1) I bemeldte Sønder = og Nørre = Aalum ere 23 
Personer, som kunde bruge Havet; dog ere 3 a 4 
Mand deraf gamle og svage nok dertil. 
2) Til bemeldte 2 byer, ere kun 2 Hav = baade - 
og ved hver Baad kan kun være 7 eller i det 
høieste 8 Mand med mindre det altid vil blive til 
Skade og Tro for de som bruge Samme. 
3) Der ere altsaa endnu 7 Mand tilbage, der 
saavidt staae tomhændede og hawe intet wist 
Sted at henvende sig til i henseende til Haw = 
Fiskeriets brug; thi de hawe ingen Baad, Saare 
lidet Fiske = Redskab, saasom: Fiske = eller = 
Sildegarn, Kroge etc., ingen penge, og altsaa 
intet at kiøbe sig disse nødvendige Ting for. 
4) Omtrent i 5 Aar har der kun været 2 Haw = 
baade til bemeldte 2de byer, og dog har der i den 
Tid wæret ligesaa mange Personer til Haw = 
Fiskeriets brug, som den nu for Tiden ere, 
Billigen kan derfor den Eftertænksomme gjøre 
Spørgsmaal: hvorledes kan 2 Baade, Forhen 
hawe wæret tilstrækkelige, og nu ikke? 
 

Derpaa svares 
5) Nogle heraf byen hawe forhen hawt brug med 
Beboerne af Vester = Agger indtil sidstafvigte 
14 april d. A., da det ulykkelige Tilfælde indtraf, 
at en Haw = baad fra Vester = Agger kæntrede, 
hvorved 6 Mand druknede og havets brusende 
bølger slog den istykker. - Derfor ere der 
Enkelte, som nu for tiden ikke kunne hawe brug 

til Havet, fordi de mangle Baad, Fiskegarn, 
Kroge etc., og da den største Deel af os hawe 
aldeles intet andet at ernære os af, end blot 
Fiskeriet :/: denne usle og kummerfulde Nærings 
= Green :/: saa giver Deres Welbaarnheds idelige 
Omsorg og Ombyggelighed for alle i 
almindelighed, og for Enhver, som har noget at 
andrage i Særdeleshed - det bedste Haab om at 
De naadigst vil forhjælpe Enhver af os til den 
ret, som wi i denne Henseende kunne tilkomme 
Sønder = Aalum, 
den 19 September 1827 
Underdanigst 
 
Høyædle og Welbaarne 
Herr Overauditeur Fischer 
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