Uddrag fra Anton Gaardboe: ”Himmerlands Rakkere”

Anders Eliasen var født i Kornum Sogn 1816.Under et Forhør (Rinds-Gislum H.)
1833 oplyses, at han havde tjent i 2 Somre, og siden havde han søgt, men ikke
kunnet faa fast Tjeneste. 1835 blev han tillige med sin Kvinde, Marie
Frederiksdatter, Datter af Natmandsfolkene Frederik Frederiksen (sorte
Frederik) og Ane Sofie Klemensdatter, indfanget ved den store Jagt; det siges
da, at han altid vandrede om og betlede. Han havde mørkebrunt Haar og magert
Ansigt, og Kæresten, der var født i Lundby og døbt, men ikke konfirmeret, havde
sort Haar, brune Øjne og temmelig fyldigt Ansigt og var af middel Væxt, men
temmelig før. Hun havde ligesom Anders altid betlet og havde ikke villet tage
fast Tjeneste.
Formodentlig var hun noget ældre end han, thi i et Forhør over hende i Nibe 1831
anføres, at hun blev konfirmeret 18 Aar gammel, men at hun ikke havde gaaet i
Skole og heller ikke kunde læse.
1837 dømtes Parret til 1 Aar i Viborg Tugthus for Løsgængeri, og her blev Anders
konfirmeret.
Han ernærede sig ved Fiskeri og Blikkenslageri, og Marie Frederiksdatter
strikkede for Folk. Parret samlevede i mange Aar paa Rakkervis og avlede mange
Børn, men tilsidst indgik de dog lovformeligt Ægteskab. Anders Eliasen døde som
Fattiglem i Kornum Fattighus 1878, efter at hans Kone var død 1870.
De boede en Tid i ”Gladhuset”, maaske det samme som i Kirkebogen kaldes
”Grønningshuset”, i Lundby. 1866 søgte 2 af deres Døtre Skole i Kornum.

De bedste Fiskere blandt Rakkerne i denne Landsdel skulde have været Brødrene
Anders og Kristen Eliasen. Flere gamle Folk troede om dem, at de kunde hekse Aal
frem, hvor man ellers antog, der ingen var. De kunde f.eks opdage, hvor Aalene
var gaaet ind i Aabrinkene; ”saa jog de Jærnet ned i Jorden og trak Aalen frem”.

Anders Eliasen samlevede og avlede Børn med den Kvinde, som senere blev hans
lovlige Ægtefælle fra 1835; men han kunde dog ikke i et Forhør 1844 benægte at
være Fader til en anden navngivet Kvindes Barn. Hans Broder Johannes var, saa
vidt vides, en meget respektabel Ægtefælle, og det samme maa vistnok ogsaa siges
om en anden lovligt viet Rakker, Frederik Klemmensen.

