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Natmandsjagten 

-den 11. februar 1835 
Af Hans førgen Møller 

 

 

 
Sidsel Marie Christensdatter, der blev anholdt af sognefogeden i Skivum  fordi hun ikke havde pas på sig 

(tilladelse til at vandre rundt). 
Hun angav at være 26 år og født i Snejbjerg by i Ringkøbing amt. Hendes far Christen Heilesen var død, men 
hendes moder Gjertrud Rolandsdatter levede og formodedes at opholde sig i Visborg i Hindsted herred.  

Sidsel havde lige fra ganske lille vandret om med sin moder og betlet. Hun havde haft sporadiske tjenester hos 

forskellige personer, bl.a. var hun i Nibe i tjeneste hos Jacob Kjeldsen i 12 år, i Visborg hos Germann i l år (var på 
dette tidspunkt ca. 17 år gammel) og hos Christen Kuclsk i l år samme sted, hvorefter hun igen kom til Nibe, 

hvor hun tjente hos rebslager Nørager i 1/2 år. 
Herefter havde hun været hos flere forskellige personer uden at have haft fast tjeneste. 4 år tidligere gjorde hun 

bekendtskab med Andreas Pedersen, der med Stiftamtets bevilling var glarmester. Med ham havde hun avlet en 
søn, Niels Peter Andreasen som nu var omtrent 3 år gammel, og som hun havde hos sig. 
Sidsel var tidligere ved Hellum Hindsted herreders ret idømt 15 dags fængsel på vand og brød for betleri og 

løsgængeri. På grund af hendes daværende svangerskab blev dommen senere ændret til 60 dages fængsel på 
simpel fangekost.  Denne straf udstod hun i Nibe arrest. Sidsel findes atter at have gjort sig skyldig i løsgængeri 

og betleri og  idømmes for denne forseelse 6 gange 5 eller 30 dages fængsel på vand og brød. 

 
 
 

 

Min bemærkning … 

At  Christen Heilesen (Klim) skulle være død,..  er nok moderens historie, han optræder efterfølgende, ..adskillige 

gange i Viborg Tugthus. 


