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Anton Gaardboe: Himmerlands Rakkere - fra vugge til grav - Nyrevideret udgave ved Jens Bråten Sidste del Side 65-66
Uddrag af artikel om "Pludder-Mads" Ellen Marie Klemmensdatter var født i natmandsboligen i Hole i Louns sogn i 1784
af natmandsfolkene Klemmen Frederiksen og Ingeborg Christensdatter. Befolkningen har aldrig omtalt hende, selv om
hun fra barndommen af har streifet rundt og betlet. Af forskellige retsakter og kirkebøger fremgår, at hun har været lige
så let på tråden som Mads.
Af et forhør ved Hornum herreds ret i 1833 over nogle løsgængere fremgår det, at hun havde en søn Nikolaj Christian
Jacobsen, som da var 25 år gammel. Heraf kan man altså slutte, at hun i 1808 har kendt en person ved navn Jakob, og i
1814 blev hendes datter med Pludder-Mads, Else Elisabeth Madsdatter. Navnet på hendes andet Barn med Mads kendes
ikke. Derpå forlod hun Mads på et tidspunkt mellem 1814 og 1820 og slog sig sammen med Anders Hansted, også
kaldet Anders Fonne eller Lire-Anders, med hvem hun havde en datter Ingeborg Andersdatter, født i Veggeby sogn d.
21. februar 1821, men hendes moder angav da en Christen Carlsenfra Randers som barnefader, så hun har måske stået
i forhold til begge på samme tid.
Senere træffer vi hende i selskab med Anders Hansted, hvis rette navn var Anders Axelsen, og sammen med ham blev
hun i 1830 dømt ved Lindenborg birketing for løsgængeri og betleri. Foruden sine to ovenfor nævnte døtre havde hun
da også en søsterdatter, Sidsel Marie, med sig.
Om sin barndom fortalte hun i retten, at hun altid har gået omkring og tigget indtil sit 15. år sammen med Forældrene
og siden på egen hånd. Hun havde aldrig haft tjeneste, fast ophold eller understøttelse, og hun var ikke konfirmeret,
skønt hun var 46 år gammel, hvilket formodentlig hænger sammen med, at hun ikke tidligere var faldet i rettens
hænder. Som fader til datteren Ingeborg angav hun nu Anders Axelsen, som var anholdt sammen med hende. Med
hensyn til - udtales det videre i dommen - at hun sin hele levetid har været løsgængerske og betlerske, kunne hun vist
nok fortjene den i forordningen af 21. august 1829 fastsatte højeste straf, men tager man i betragtning, at hun af
Forældrene er anvist den næringsvej, hun har brugt, og at hun så at sige ikke har kendt nogen anden, samt at hun
hører til rakker- eller natmandsfamilierne, der med få undtagelser alle betler, og at det ikke er oplyst, at hun har
foretaget noget, der kunne karakterisere hende som farlig løsgængerske, fandt retten, at 3 gange 5 Dages vand og brød
ville være en passende straf.

