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Niels Christensen Glad 
 

Niels var en vaske ægte Vendelbo, der levede hele sit liv fra sin 

fødsel 1794 til sin død 76 år gammel i 1870, i den samme  

landsbyen Gandrup der ligger i Vester Hassing sogn i Kjær herred. 

Han blev født i en ejendom som hans far Christen Pedersen Glad 

ejede til sin død i 1812 hvor hans søn Niels Christensen Glad 

overtog gården. 

Niels oplevede dog i kortere perioder at være uden for sognet. 

Han var soldat i København og flere gange i Nørresundby i 

herredsretten og i fængsel. 

 

 

 

 

Billedet her er malet af Ingrid Rasmussen og skal symbolisere en situation der sker senere i historien om Niels 

Christensen Glads liv, hvor hans drikfældige kone kravler ind gennem hønsehuset for at komme ind til Niels i 

soveværelset.  



 

Side 3 
 

NIELS CHRISTENSEN GLAD 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 
Niels Christensen Glad..................................................................................................................... 2 

Forord .............................................................................................................................................. 4 

Hæftets opbygning .......................................................................................................................... 4 

Resume af historien om Niels ......................................................................................................... 5 

Familiemæssige forhold .................................................................................................................. 8 

Barndom .......................................................................................................................................... 8 

Soldarertid ....................................................................................................................................... 8 

Ejendomme ..................................................................................................................................... 9 

1 Ægteskab ...................................................................................................................................... 9 

2 Ægteskab ...................................................................................................................................... 9 

Et sort kapitel i Niels Christensen Glads liv ................................................................................... 10 

Politi afhøringer ............................................................................................................................. 10 

Retssager ....................................................................................................................................... 11 

Kongelig benådning ....................................................................................................................... 11 

Sag om stjålne penge .................................................................................................................... 14 

Sagen fortsætter i 1862 . ............................................................................................................... 14 

Død ................................................................................................................................................ 14 

Bilag 1 Niels og hans nære familie ................................................................................................ 15 

Bilag 2 Niels og hans efterslægt .................................................................................................... 17 

Bilag 3 Niels og hans aner .............................................................................................................. 25 

Bilag 4 Folketællinger .................................................................................................................... 31 

Bilag 5 Politiafhøringer .................................................................................................................. 33 

Bilag 6 Domsafhandling ................................................................................................................. 69 

Bilsg 7 Breve vedeørende benådning ............................................................................................ 88 

Bilag 8 Kongelig benådning ......................................................................................................... 100 

Bilag 8 Tyveri af 100 Rd ............................................................................................................... 101 

 

 

  



 

Side 4 
 

NIELS CHRISTENSEN GLAD 

Forord 
 

Niels Christensen Glad levede i en anden tid end den vi kender i dag. Det har naturligvis påvirket 

ham og er måske også en medfølgende årsag til at han blev som han gjorde. Det kan også være 

de to ægteskaber har påvirket ham i negativ retning. Niels blev en bitter mand på sine gamle 

dage som også måtte gennemgå så grusom meget. Han oplevede at komme i fængsel på vand 

og brød. Lige som han selv mente at han var en svagelig mand og også derfor fik han kongens 

velsignelse, han blev benådet for nogle af sine ugerninger og slap for en af hans fængselsstraffe. 

Oplysningerne om retssager, politiafhøringer og de mange breve er fundet på landsarkivet i 

Viborg og sagerne omkring kong Frederik den syvendes benådning er fundet på Rigsarkivet i 

København. De øvrige oplysninger er fundet på forskellige arkiver og hos andre slægtsforskere. 

Jeg skylder også Mangne Lund i Smørum og Edith Romlund i Løgstør en tak for deres hjælp 

under opsøgningsarbejdet på arkiverne. 

Beskrivelsen af Niels Christensens liv har jeg udformet ud fra de forskellige kilder som er fundet i 

arkiverne. Det være sig kirkebøger, folketællinger, skifter, tingbøger, retsprotokoller, 

politiafhøringer, lægdsruller, godsarkiver, folkemindesamlingerne og andre steder hvor jeg har 

ment at der er noget at hente om hans færden. 

 

Hæftets opbygning    
 

Hæftet er bygget op i EDB programmet Word med lange linijer og små marginer. Det gør at der 

bliver plads til meget tekst på siderne. Der er skrevet et kort resume af historien omkring Niels 

Christensen Glads uoverensstemmelser med specielt sin kone i sidste ægteskab. Derefter 

kommer korte beskrivelser fra hans liv for til sidst i nogle bilag at gengive nogle af de forskellige 

politiafhøringer m.m. der er fundet frem. Disse bilag er transkriberet fra de orginale 

dokumenter, således at de så vidt mulig er afskrevet bogstavrette og med linjeskift helt som i de 

originale skrifter. Da disse alle er skrevet med gotisk og håndskrevet mer eller mindre ulæselige 

vil der være en del ord der er mere eller mindre uforstålige. 

Bilagene er en vigtig del af forståelsen af, hvordan han og hans familie har levet sammen. Derfor 

er det vigtig at læse disse også. Der er rigtig mange uoverensstemmelser i familien og det er et 

helt specielt liv de har haft sammen i den familie. Det kan man først rigtig forstå når man læser 

de forskellige politiretssager og domme. 

Der har været en del breve som jeg også har fundet i forbindelse med de forskellige retssager. 

Dem har jeg ikke lagt kopier af i dette skrift, da de fylder ret meget og nogle af dem er gengivet i 

de forskellige forhør ved myndighederne som det ses i bilagene. 
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Resume af historien om Niels 
 
Hvor galt kunne det gå, når der opstod familiestridigheder i 1860. Det gik så gruelig galt for en 
gammel gårdmand i Gandrup, han fik en dom på 20 dages fængsel fordi han slog sin drikfældige 
kone. Da gårdmanden var gammel, og efter sin egen opfattelse svagelig, kom Kong Frederik VII 
ham til undsætning med en kongelig benådning.   
 
Episoden udspandt sig i en lille familie på en gård i byen Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær 
herred i Vendsyssel. Ejendommen var ejet af gårdmand Niels Christensen der er født i 1794, han 
blev kaldt Niels Glad. Niels Glad blev gift to gange. Først med Maren Larsdatter som døde fra 
ham i 1843. Derefter giftede han sig som 50-årig, med Marie Larsdatter i 1844, som da kun var 
22 år gammel idet hun er født i 1822. Niels Glad havde flere børn både fra sit første og andet 
ægteskab. Omkring den heri omtalte episode er det tre personer, vi skal koncentrere os mest 
omkring. Det er Niels Glad, hans anden kone Marie Larsdatter samt Niels Glads søn af første 
ægteskab Niels Christian Nielsen. 
 
Vi befinder os i året 1860. Niels Glad er 66 år, hans kone Marie Larsdatter er 38 år. Han er altså 
28 år ældre end hende. Niels Glads søn, Niels Christian Nielsen som er hendes stedsøn er 31 år 
gammel, altså kun 7 år yngre end sin stedmoder. 
 
Den gamle mand Niels Glad er formentlig ikke så rar en mand for den unge pige Marie. Allerede 
et par år efter de var blevet gift, begyndte hun at drikke sig beruset. Hvilket blev medvirkende til 
et familiedrama der startede sent om aftenen den 13 februar 1860. 
 
Da Marie Larsdatter kom hjem om aftenen lidt før midnat den 13 februar, var hendes mand 
Niels Glad gået i seng, og havde låst dørene. Han troede hun var beruset og ville derfor ikke 
lukke hende ind. Marie fandt vej ind gennem hønsehusvinduet, men Niels havde også låst døren 
ind til soveværelset. Det blev Marie så gal over det, at hun gik ud på gårdspladsen og slog 
soveværelse vinduerne itu. Om Niels nu blev bange, eller om det som han siger blæste koldt ind 
af vinduerne, ved vi ikke. Han stod op af sengen, tog sit tøj på og gik over til sin søn af første 
ægteskab Niels Christian Nielsen som var gårdmand på nabogården.  
 
Niels Christian bevæger sig over til sin fars gård, for at se hvad der er med hans stedmoder 
Marie. Hun var imidlertid ikke på gården, lige da han kommer der over. Hun kom dog snart, og 
gik direkte ind i soveværelset og lagde sig i sengen. Niels Christian gik også ind i soveværelset, 
slæbte sin stedmoder i håret og i armen ud af sengen, ind i dagligstuen. Her gennembankede 
han hende med sin spanskrørsstok der havde jernbeslag, i en halv time. Alt medens 
tjenestepigen og ægteparrets to mindste børn lå i alkoven og så til.  
 
Fire dage efter anmeldte Marie til herreds fogeden, at hun var blevet gennembanket. Herreds 
fogeden nedsatte en politiret som gennemførte flere afhøringer. Det kom her frem, at hendes 
stedsøn Niels Christian var blevet meget ophidset, over at Marie havde sagt at hun ville gøre 
skade på gården. Derfor havde han slået hende. Han fik sat vagt ved hende om natten for, at 
overvåge hende.  
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Hendes stedsøn Niels Christian blev varetægtsfængslet, medens der foretages nogle 
undersøgelser. Hendes mand Niels Glad bliver ligeledes varetægtsfængslet på simpels fangekost 
i 10 dage, og herefter ændre han forklaring i retten. 
 
Sagen ophidser Maries mand Niels Glad. Da han kom hjem efter varetægtsfængslingen, 
udspinder der sig en episode i soveværelset. Han ville ikke have hende i sin seng, og slog derfor 
til hende. Hun bliver meget forslået i ansigtet, så voldsomt at hun må blive i sengen nogle dage. 
Hun kunne ikke se ud af de ene øje længe efter.  
 
I de efterfølgende afhøringer ved politiretten påstår hun, at han har givet hende flere 
knytnæveslag i ansigtet. Han derimod påstår at hun kastede sig ned oven på ham, og derfor 
skubbede han, hende væk. Derved siger han, ramte hun en stol der stod ved siden af sengen.  
 
Under forhørene af såvel de tre hovedpersoner som tjenestepigen, naboer, hendes søskende og 
hans voksne børn, fremkommer der mange oplysninger omkring de familiemæssige forhold. Så 
som f.eks. Hendes brødre vil have hende skilt fra manden. Lige som hendes brødre finder ud af, 
at Niels Glad har eller er i gang med, at overdrage gården til den ene af hans sønner fra første 
ægteskab. Det uden Maries medvirken. Det var ikke meningen, at hun skulle have noget 
økonomisk udbytte derfra, når han dør eller hvis de bliver skilt.  
 
Det kommer ligeledes frem hvordan Niels Glad låser deres værdigenstande ind så Marie ikke 
kan få fat i dem. Der nævnes, at hun ikke engang kan komme ind til deres lagner til sengene. 
Hvilket kom frem i forbindelse med at hun skulle sove i en anden seng end ham. Her fik hun ikke 
det nødvendige sengetøj, og i øvrigt gav Niels Glad Marie nogle ørefigner, som hun dog ikke tog 
fysisk skade af.   
 
Ligeledes kom det frem, at hun ikke må få noget af det stof hun selv har vævet. Hun ville gerne 
lave en kjole til sig selv, af noget af den hjemmevævede stoffet. Han skældte hende ud, fordi 
hun spiser for meget brød. At hun ikke altid måtte have en tjenestepige til at hjælpe sig, selv om 
hun havde to små børn og der var folkehold på gården.  
Under retssagen bliver der indhentet oplysninger fra såvel sognefoged, sognepræst som de 
militære myndigheder. 
 
Efter mange afhøringer i retten, optages sagen til dom.  Anklageren mener efter en længere 
udredning, at stedsønnen bør straffes med 3 års forbedringshus arbejde. og hendes mand med 
80 dages fængsel på simpel fangekost.  
 
Stedsønnen søger Justitsministeriet om, at sagen mod ham må bortfalde, hvilket bevilges ham. 
Idet hans stedmoder Marie går i forbøn for ham. Hun støtter hans ansøgning om frifindelse, dog 
under forudsætning af at han betaler hende en sum af 200 Rd som han mundtlig har lovet 
hende for sine lidelser.  Stedsønnen bliver derfor frikendt. 
 
Forsvarene har derefter kun hendes mand Niels Glad at forsvare. Efter endnu en lægelig 
undersøgelse af Marie Larsdatters højre øje, mener forsvarene at straffen bør fastsættes til 20 
dages fængsel på sædvanlig fangekost. 
 
Dommen kommer til at lyde på at Niels Glad skal 20 dage i simpelt fængsel på sædvanlig 
fangekost. Endvidere skal han betale og udrede alle omkostninger i forbindelse med hans arrest, 
undersøgelserne, salærer og øvrige omkostninger i forbindelse med sagen. 
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Niels Glad mener straffen er for hård for ham, så han indanker sagen for den Kongelige 
landsoverret i Viborg. Hvorunder han søger om kongelig benådning. Denne ansøgning støtter 
hans hustru Marie Larsdatter, idet hun går i forbøn for ham. Hvordan han har fået hende til det, 
efter alle de tæsk han har givet hende, det fremgår ikke af sagen. Noget har han nu nok tilbudt 
hende, for at hjælpe ham.  
 
Niels Glad ender med at få straffen eftergivet, ved en kongelig benådning af kong Frederik den 
syvende. Dog ved at han udreder samtlige udgifter, i forbindelse med sagen for hans og sønnens 
vedkommende.  
 
I selv samme år 1860 overtager Niels Glads søn af første ægteskab Christen Peter Gården og 
Niels Glad går på aftægt sammen med sin kone Marie. Familiedramaet fortsætter, idet Niels 
anmelder sin søn Christen Peter for at have stjålet 100 Rd fra ham. Niels ønsker derfor salget af 
gården og aftægtskontrakten ophævet. 
   
Niels Glad og Marie Larsdatter er ifølge folketællingen stadig på ejendommen begge to i 1870, 
altså ni år senere. 
 
Han døde i februar 1870, 76 år gammel.  
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Familiemæssige forhold 
Niels Christensen Glad er tipoldefar til Juul Larsen, som har tre børn Ingrid, Knud Erik og Poul 

Anker som Niels Christensen Glad så er tiptipoldefar til.  

Som det ses af Bilag 1, 2, 3 så har jeg kun fundet en lille del af hans familie relationer. 65 

efterkommere 67 aner hvor den ældste er Inge Rotfeld fra 1184. 

Som det ses af folketællingerne fra 1801 til 1870 (se Bilag 4) har Niels Christensen Glad boet i 

Gandrup på gårde hele sit liv. Vi kan også i folketællingerne se at Niels var gårdmand og at det 

er begrænset hvor mange af børnene der er hjemme samtidig på gården. 

Barndom 
Niels Christensen Glad er født og opvokset i Vendsyssel på en gård i landsbyen Gandrup i Vester 
Hassing sogn. Han boede hjemme ved sine forældre Christen Pedersen og Johanne Nielsdatter 
som den ældste søn i en børneflok på 5.  
 Han er døbt i den gamle Øster Hassing kirke den 8 søndag efter Trinitatis i 1794. Han blev båret 
af Inger Nielsdatter som er Niels Andersens hustru. Niels Christensen Glads forældre var 
Christen Pedersen og Johanne Nielsdatter af Gandrup. 
Hans mor Johanne Nielsdatter var ikke med i kirken da Niels Christensen Glad blev døbt, hun 
blev først introduceret i kirken den 11 søndag efter trinitatis altså 3 uger efter hans dåb. Når nu 
Niels skulle døbes 3 uger før end at hans mor kunne være med ved dåben så må det nok skyldes 
at man var bange for at Niels ikke kunne leve så længe. Han må have været noget af et lille 
skravl eller også har han været syg. Dengang var det sådan at hvis man ikke var døbt så kunne 
man ikke blive begravet inden for kirkegårdsmuren. Det var også sådan at der skulle gå 6 uger 
efter en mor havde født et barn inden hun blev betragtet som ren og måtte komme ind i kirken. 
 

Soldarertid  
Niels Christensen Glad han var inde som soldat og gjorde  
Militærtjeneste i København ved 3de jyske Re- 
gement. 
Hvilke ses af nedenstående brev fra: 
 
Marine Ministeriet. 
Kjøbenhavn d 7de April 1860. 
I Anledning af Hr Cancelliraadets behage- 
lige Skrivelse af 29 f.M. skal Ministeriet ikke und- 
lade tjenesteligst at meddele, at Niels Christian Niel- 
sen Gandrup, af Aalborg Amts 2det Lægd  
har været under Søetatens Hvervning i Kjøbenhavn  
i Aaret 1848 fra 16 Mai til 10 Juni, da han blev  
demitteret indtil videre for tienste var Udygtig- 
hed og i Aaret 1849 fra 6 Marts til 9 Mai, da han  
blev demitteret som utjenste dygtig. En af Auditre- 
ren ved Søetatens combineret Ret for Denne  
Mand udstedt Straffeattest vedlægges tjenstligst. 
Secretariate Commando Contor   
Pedersen 
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Ejendomme 
Niels Christensen Glad har boet og ejet ejendom i Gandrup. Hvordan han er blevet ejer af den 

eller disse har jeg ikke undersøgt. Han har overtaget sin fars ejendom og måske giftet sig til en 

eller flere ejendomme. Jeg finder dog at han sælger den sidste ejendom han er ejer af til en af 

sine sønner Christian Peter Nielsen af første ægteskab. Den handel giver også Niels Christensen 

Glad nogle bekymringer som medføre en del familie problemer. Det flyver rundt med 

beskyldninger i familien omkring den sidste handel.  

Da jeg ikke har undersøgt disse ejendomshandler og aftægtskontragter nærmere vil jeg ikke 

skrive om dem her. Men det kan blive en spændende opgave at tage op ved lejlighed. 

 

1 Ægteskab 
Niels Christensen Glad blev gift første gang i 1828, med en enke kone Maren Larsdatter. Hun 

havde 6 børn fra sit tidligere ægteskab med Niels Jensen som hun blev gift med i 1815. Niels 

Jensen døde i 1825, da havde han og Maren børnene Johanne Magrethe på 0 år, Gunnar på 2 

år, Anders på 3 år, Inger på 5 år, Jens på 8 år og endelig Niels på 9 år.  

Disse 6 børn havde Maren nu med sig da hun blev gift med Niels Christensen Glad i 1828 hvor 

de var blevet 3 år ældre. Nu var det Niels Christensen Glads tur til at få børn med Maren 

Larsdatter, de fik da også en dreng Niels Christian Nielsen i 1829 og Christen Peter i 1833. Så nu 

havde Niels Christensen Glad fået huset fuldt med kone og nu 8 børn. 

Maren Larsdatter døde den 1 juli 1843 så nu var det Niels Christensen Glads tur til at stå med en 

større børneflok. Men det har nok ikke været helt så slemt for nu var den ældste 27 år og den 

mindste 10 år, så de fleste af børnene var fløjet fra reden. 

 

2 Ægteskab 
Niels Christensen Glad var ikke så glad for at være enkemand så han giftede sig igen allerede 7 

måneder efter han første kones død. Det andet ægteskab blev indgået den 6 februar 1844 med 

pigen Marie Larsdatter der var født 6 juli 1822 så hun var kun 22 år på det tidspunkt og Niels 

Christensen Glad der jo er født i 1794 var nu på det her tidspunkt 50 år. Det var en stor 

aldersforskel på 28 år.  

Niels var stadig en mand fyldt med hormoner og hans nye kone var i den rigtige alder til at få 

børn. Det lykkedes da også Niels og Marie Larsdatter at få 10 børn hvoraf kun 2 af dem nåede at 

blive voksne de 8 måtte Niels og Marie bære til graven. Børnene: 

 Laurits Peter født 23 oktober 1844 og døde efter 11 måneder den 16 september 1845,  

Lauritz Peter født 9 december 1845 han blev 1 måned gammel døde den 12 januar 1846,  

Maren født den 3 januar 1847 hun blev 7 måneder gammel og døde den 1 august 1847, 

Maren Kirstine født 28 juni 1848 hun overlevede og nåede at blive voksen, 
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Lauritz Christian født 11 juli 1850 han blev 9 år gammel han døde 31 juli 1859, 

Elsa Marie født 9 juni 1852 hun blev 3 måneder gammel hun døde 7 september 1852, 

Christian født den 24 december 1853 han blev 14 dage gammel han døde den 7 januar 1854, 

Christian født 5 december 1855 han blev 14 måneder gammel han døde 6 februar 1857, 

Christian  født 4 marts 1857 han overlevede og blev voksen, 

Endelig fik Marie et dødfødt barn den 22 august 1858. 

Tænk engang hvordan de har haft det når de fik børn og så døde de på stribe. Det må have 

været frygtelig og der er endda et par af børnene Marie ikke engang måtte komme med til 

begravelsen. Dengang skulle der gå 6 uger fra en fødsel inden moderen måtte vise sig i kirken. 

Der er nok ikke noget at sige til at Marie blev drikfældig som vi vil se i de efterfølgende kapitler 

af hæftet her. 

 

Et sort kapitel i Niels Christensen Glads liv 
Det gik ikke så godt for Niels i hans andet ægteskab. Da han var omkring 60 års alderen blive 

forholdet mellem ham og hans anden kone helt skævt. De kommer hele tiden op at toppes, hun 

er drikfældig og han er en gammen nærig og sur mand. Det ender da også med at politiet bliver 

indraget og han blive dømt ved domstolene og kommer nogle få dage i fængsel. Han bliver også 

dømt og benådiget for 20 dages fængsel. 

Vi vil her se på såvel politiafhøringerne som på den dom der bliver afsagt. Det er direkte 

afskrifter fra arkivalier, derfor ser det sommetider lidt mærkeligt ud med stavefejl store og små 

bogstaver samt mærkelige ord og ordstillinger. 

 

Politi afhøringer 
På bilag 5 ses hele politiafhøringerne. Det er spændende læsestof, at læse om alle de afhøringer 

som giver et godt billede af situationen. Kort beskrevet er der foregået Følgende: 

Niels Christensen Glads kone Marie larsdatter kommer beruset hjem den 14 februar 1860 sent 

om natten beruset. Niels vil ikke lukke hende ind. Derfor kravler hun ind gennem hønsehuset 

ind i huset. Niels har imidlertid låst døren til soveværelset. Marie slår derfor vinduet til 

soveværelset itu. Niels bliver bange og går hen til sin søn på nabogården. Hans søn Niels Chr. 

Nielsen Maries stedsøn går til faderens gård, gennembanker Marie med en bambusstok. 

Det kommer endvidere frem at Niels Christensen Glad nogle dage senere en torsdag den 23 har 

slået sin kone Marie med knytnæve i Øjnene så de i betydelig grad er læderet som 

distriktslægen skriver. Niels hendes mand mener det er fordi hun faldt ud af sengen fordi hun 

ville i seng med ham, og slog sig på en stol og det er derfor hun må ligge i sengen nogle dage. At 

Marie ville gøre skade på gården og at hun har været drikfældig de sidste 4 – 5 år og at de pryler 

på hinanden så folk ikke mere tager sig af det. At hendes to brødre vil have Niels og Marie skilt. 

De mener at Maries tilværelse er utålelig. 

Marie fortæller at efter at Niels Christensen Glad kommer hjem løsladt fra arresten den 13 

marts er urimelig imod hende han siger hun spiser for meget brød at han aldrig vil søge seng 

med hende. Han fjerne sengetøj fra deres fælles seng til en ny han vil sove i. Hun må så nøjes 
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med det der er tilbage i den gamle seng på tros af at de har meget sengetøj, men der har han 

låst inde. Da hun så vil ligge i sengen ved ham så får hun et par ørefiner. 

 

Retssager 
På Bilag 6 kan hele retsprotokollen ses. Den giver et godt overblik over sagens forløb og 
afgørelse. Retssagen starter med en opsummering af politiafhøringerne og alle de 
undersøgelser der er foretaget i forbindelse med sagen.  Hvorefter sagen indledes med  
 
Thi bliver saaledes min Paastand. 
At Tiltalte Niels Christian Nielsen hendømmes til  
Forbedringshuus arbeide i 3 Aar. 
at Tiltalte Niels Christensen Glad dømmes til at hensættes  
i fængsel paa simpel fangekost i 80 Dage. 
og at begge de Tiltalte tilpligtes in Solidum at udrede  
alle af ders Arest og denne sag samt dommerens Exaqution  
flydende Omkostninger. 
Saaledes indleder jeg Sagen til dom, hvorved jeg forvent- 
ning et paasende Salær for Aitervlet tilkjendes. 
Aalborg den 29de Maj 1860 
 
Men der bliver opremset en strive horhold imod ovenstående påstand bl.a. at Niels Christensen 
Glads alder. Lige som begge de tiltaqlte søger om frifindelse og stedmoderen Marie går i 
forbønd for stedsønnen. Marie bliver også undersøgt ved lægen som vurdere hendes øjne. 
 
Sagen bliver taget op igen og stedsønnen Niels Christian Nielsen bliver frikendt og Maries mand 
Niels Christensen Glad bliver idømt 20 dages fængsel på almindelig fangekost og han skal 
udrede alle sagens omkostninger. Det erklærede han at han ikke var tilfreds med.  
Sagen skal derfor for en højere ret, altså landsoverretten i Viborg. 
 

Det ender dog med at Ved Kongeligs Resircxt af 11 November 1860 er Straffen  
eftergivet Dom fældte ved at han udreder samtlige af Undersøgelsens og Aitronen med ham og 
hans søn Niels Chr Nielsen flydende Omkostninger. At disse en betalte og lanstages til de 
Vedkommende allesteds.  
 
Hvorfor nu det ? jo se næste afsnit. 
 

Kongelig benådning 
Såvel stedsønnen Niels Christen Nielsen Glad som Maries mand Niels Christensen Glad søger om 
at blive  fritaget fra de straffe de var blevet dømt til at skulle afstå. Det gik godt for dem Marie 
gik i Forbøn for dem imod at stedsønnen gav hende 200 rigsdaler. Som de alligevel snød hende 
for.Korrespondancen kan ses på bilag 7 og selve den kongelige benådning til Niels Christensen 
Glad ses på næste side, og transkriberet på bilag 8. 
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Sag om stjålne penge  
Da Niels Christensen Glad går på aftægt, bliver der indrettet en aftægtsbolig til ham og hans 

hustru. Men de er dårlig nok flyttet ind, inden problemerne fortsættet for den lille familie. Niels 

Christensen Glad opdager nemlig, at der er nogen der har stjålet 100 Rd fra ham. Han havde 

sine penge i et aflåst chartol. Han starter derfor med at anlægge en retssag. Han mener det er 

hans søn Christen Peter der har taget pengene. Under retsagen som er transkiberet og kan ses i 

Bilag 8, mener sønnen at det er hans stedmoder der har taget pengene. Det kommer der mange 

spændende udtalelser op omkring i de forskellige forhør. Læs derfor endelig Bilag 8.  

 

Sagen fortsætter i 1862 . 
Her skriver marie den 6 juni 1862 til Stiftamtat. Hun vil gerne have nogle bilag fra forhøret den 

26 juni 1860. Som jeg ser det, så har hun ikke fået de 200 Rigsdaler hun er blevet lovet for at gå i 

forbøn for hendes mand og stedsøn. Men det er en sag der må undersøges nærmere ved 

lejlighed. 

 

Død  
Niels Christensen Glad når tros alle sine genvordigheder at blive 76 år gammel, han dør først i 

1870 så han når at få et langt liv med 2 koner en masse børn og nogle spændende retssager. 
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Bilag 1 Niels og hans nære familie 
 

Familie skema over Niels Christensen Glad’s familie og mange børn. 

Niels Christensen Glad i Gandrup blev gift 2 gange. Hans første hustru var enke efter et tidligere 

ægteskab, hvor hun havde 6 børn med sig ind i det nye ægteskab med Niels Christensen Glad i Gandrup. 

Niels Christensen Glad fik også selv nogle børn. 2 i ægteskabet med Maren Larsdatter, og 10 børn i sit 

anden ægteskab med Marie Larsdatter. 

 

Maren Larsdatter, f. Sep. 1795 i Østerheden, Hals, Kær, Ålborg, (datter af Lars Jensen og Johanne 

Nielsdatter) d. 1 Jul 1843 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, begravet 9 Jul 1843 i Vester Hassing, 

Kær, Ålborg.  Hun blev gift med (1) Niels Jensen, gift 10 Nov 1815 i Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt, f. 1780, d. 21 Mar 1825 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, begravet 27 

Mar 1825 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt.  Hun blev gift med (2) Niels 

Christensen Glad, gift 7 Apr 1828 i V.Hassing, f. 1794 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, (søn af 

Chresten Pedersen Glad og Johanne Nielsdatter Glad) d. 27 Feb 1870 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, 

Ålborg, begravet 6 Mar 1870 i Vester Hassing, Kær, Ålborg. 

    Barn af Niels Jensen: 

      i Niels Nielsen, f. 26 Feb 1816 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt. 

      ii Jens Larsen, f. 3 Apr 1817 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt. 

      iii Inger Nielsdatter, f. 01 Apr 1820 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt. 

      iv Anders Nielsen, f. 07 Jun 1822 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt. 

      v Gunnar Nielsen, f. 02 Dec 1823 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt. 

      vi Johanne Magrethe Nielsdatter, f. 28 Okt 1825 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt. 

 

Niels Christensen Glad, f. 1794 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, (søn af Chresten Pedersen Glad og 

Johanne Nielsdatter Glad) d. 27 Feb 1870 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, begravet 6 Mar 1870 i 

Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift med (1) Maren Larsdatter, gift 7 Apr 1828 i V.Hassing, f. Sep 

1795 i Østerheden, Hals, Kær, Ålborg, (datter af Lars Jensen og Johanne Nielsdatter) d. 1 Jul 1843 i 

Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, begravet 9 Jul 1843 i Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift 

med (2) Marie Larsdatter, gift 6 Feb 1844 i Øster Hassing kirke, Kjær herred, Ålborg amt, f. 21 Jul 1822 i 

Gaaser, Øster Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, (datter af Lars Christensen og Else Marie 

Peitersdatter). 

    Barn af Maren Larsdatter: 

     i Niels Christian Nielsen Glad f. 18 Dec 1829. 

      ii Christen Peter Nielsen, f. 07 Mar 1833 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt. 
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    Barn af Marie Larsdatter: 

      iii Laurits Peter Nielsen, f. 23 Okt 1844 i Gandrup Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt, d. 16 Sep 1845 i Gandrup Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, 

begravet 21 Sep 1845 i Vester Hassing kirke, Kjær herred, Ålborg amt. 

      iv Lauritz Peter Nielsen, f. 9 Dec 1845 i Gandrup Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt, d. 12 Jan 1846 i Gandrup Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, 

begravet 25 Jan 1846 i Vester Hassing kirkegaard, Kjær herred, Ålborg amt. 

      v Maren Kirstine Nielsdatter, f. 28 Jun 1848 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt. 

      vi Lauritz Christian Nielsen, f. 11 Jul 1850 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt, d. 31 Juli 1859 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, 

begravet 7 Aug 1859 på kirkegaarden, Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt. 

      vii Christian Nielsen, f. 24 Dec 1853 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt, d. 07 Jan 1854 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, 

begravet 13 Jan 1854 på kirkegaarden, Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt. 

      viii Christian Nielsen, f. 05 Dec 1855 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt, d. 06 Feb 1857 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, 

begravet 15 Feb 1857 i Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt. 

      ix Maren Nielsen, f. 03 Jan 1847 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt, d. 01 Aug 1847 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, 

begravet 08 Aug 1847 i Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt. 

      x Elsa Marie Nielsdatter, f. 09 Juni 1852 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt, d. 07 Sep 1852 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, 

begravet 15 Sep 1852 i Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt. 

      xi Christian Nielsen, f. 04 Mar 1857 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt. 

      xii Dødfødt, f. 22 Aug 1858 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, d. 

22 Aug 1858 i Dødfødt, Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, 

begravet 29 Aug 1858 i Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt. 

  



 

Side 17 
 

NIELS CHRISTENSEN GLAD 

Bilag 2 Niels og hans efterslægt 

 
 
Jeg har her fundet 65 efterkommere og 30 ægtefælder til dem, efter Niels Christensen Glad 
 
 
 
 
 



 

Side 18 
 

NIELS CHRISTENSEN GLAD 

Første Generation 

 

1. Niels Christensen Glad, * 1794 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg (søn af Chresten 

Pedersen Glad og Johanne Nielsdatter Glad), † 27 Feb 1870 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, 

Ålborg, begravet 6 Mar 1870 i Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift med (1) Maren 

Larsdatter, 7 Apr 1828 i V.Hassing, * Sep 1795 i Østerheden, Hals, Kær, Ålborg (datter af Lars 

Jensen og Johanne Nielsdatter), † 1 Jul 1843 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, 

begravet 9 Jul 1843 i Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift med (2) Marie Larsdatter, 6 

Feb 1844 i Øster Hassing kirke, Kjær herred, Ålborg amt, * 21 Jul 1822 i Gaaser, Øster 

Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt (datter af Lars Christensen og Else Marie 

Peitersdatter), † 21 Apr 1888 i Vester Hassing sogn, Kær herred, Ålborg amt, begravet 29 Apr 

1888 i Vester Hassing sogn, Kær herred, Ålborg amt. 

    Børn: 

    2. i. Niels Christian Nielsen Glad * 18 Dec 1829. 

      ii. Christen Peter Nielsen, * 07 Mar 1833 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt.  Han blev gift med Johanne Pedersdatter. 

      iii. Laurits Peter Nielsen, * 23 Okt 1844 i Gandrup Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, † 16 Sep 1845 i Gandrup Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, begravet 21 Sep 1845 i Vester Hassing kirke, Kjær 

herred, Ålborg amt. 

      iv. Lauritz Peter Nielsen, * 9 Dec 1845 i Gandrup Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, † 12 Jan 1846 i Gandrup Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, begravet 25 Jan 1846 i Vester Hassing kirkegaard, Kjær 

herred, Ålborg amt. 

      v. Maren Nielsen, * 03 Jan 1847 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt, † 01 Aug 1847 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt, begravet 08 Aug 1847 i Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt. 

      vi. Maren Kirstine Nielsdatter, * 28 Jun 1848 i Gandrup, Vester Hassing sogn, 

Kjær herred, Ålborg amt. 

      vii. Lauritz Christian Nielsen, * 11 Jul 1850 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, † 31 Juli 1859 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, begravet 7 Aug 1859 på kirkegaarden, Gandrup, Vester 

Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt. 

      viii. Elsa Marie Nielsdatter, * 09 Juni 1852 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, † 07 Sep 1852 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, begravet 15 Sep 1852 i Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt. 

      ix. Christian Nielsen, * 24 Dec 1853 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, † 07 Jan 1854 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 
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herred, Ålborg amt, begravet 13 Jan 1854 på kirkegaarden, Gandrup, Vester 

Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt. 

      x. Christian Nielsen, * 05 Dec 1855 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, † 06 Feb 1857 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt, begravet 15 Feb 1857 i Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt. 

      xi. Christian Nielsen, * 04 Mar 1857 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær 

herred, Ålborg amt. 

      xii. Dødfødt, * 22 Aug 1858 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt, † 22 Aug 1858 i Dødfødt, Gandrup, Vester Hassing sogn, Kjær herred, 

Ålborg amt, begravet 29 Aug 1858 i Vester Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg 

amt. 

 

 

Anden Generation 

 

2. Niels Christian Nielsen Glad, * 18 Dec 1829 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, † 21 Nov 

1899 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift med Dorthe Marie Pedersdatter, 

18 Okt 1852 i V.Hassing, Kær, Ålborg, * 6 Mar 1827 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg 

(datter af Peder Rasmussen og Kirsten Jensdatter), † 16 Sep 1877 i Gandrup, Vester Hassing, 

Kær, Ålborg, begravet 23 Sep 1877 i Vester Hassing, Kær, Ålborg. 

    Børn: 

    3. i. Peder Nielsen * 18 Apr 1850. 

 

 

Tredje Generation 

 

3. Peder Nielsen, * 18 Apr 1850 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, † 17 Mar 1912 i 

Neerup Gandrup,Vester Hassing,Kær,Ålborg, begravet i Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Han 

blev gift med Johanne Poulsdatter, 22 Okt 1880 i V.Hassing, * 1 Maj 1857 i Neerup (datter af 

Poul Pedersen og Kirsten Jacobsdatter), † i Neerup Gandrup,Vester Hassing,Kær,Ålborg. 

    Børn: 

      i. Kirstine Nielsen, * 1881.  Hun blev gift med Chr. Larsen. 

    4. ii. Dortea Marie Nielsen * 8 Mar 1883. 

      iii. Jensine Nielsen, * 24 Jul 1884, † 1884. 

      iv. Pouline Nielsen, * 26 dec 1888 i Nerup, Vester Hassing sogn, Kær herred, 

Ålborg amt, † 13 dec 1967 i Dronninglund sygehus.  Hun blev gift med Niels 



 

Side 20 
 

NIELS CHRISTENSEN GLAD 

Sørensen ( Niels Spliid ), * 08 Okt 1875 i Sølgaard, Hammer sogn, Kær 

herred, Ålborg amt (søn af Peter Emil Frederik Sørensen ( Peter Emil Frederik 

Splid ) og Ane Johanne Nielsen), † 2 Maj 1960 i Vester Hassing, Kær, Ålborg. 

    5. v. Niels Chr. Nielsen * 1895. 

 

 

Fjerde Generation 

 

4. Dortea Marie Nielsen, * 8 Mar 1883 i Neerup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, † 20 Mar 1953 i 

Ålborg, Sygehus, begravet 25 Mar 1953 i Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Hun blev gift med 

Thomas Larsen, 1 Maj 1908 i Vester Hassing, Kær, Ålborg, * 29 Nov 1874 i Gaaser, Øster 

Hassing, Kær, Ålborg (søn af Lars Mortensen og Nielsine Marie Nielsdatter), † 26 Jan 1949 i 

Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg, begravet 30 Jan 1949 i Kirkegården, Vester Hassing, 

Kær, Ålborg. 

    Børn: 

    6. i. Juul Larsen * 14 Jul 1911. 

    7. ii. Johanne Larsen * 30 Jul 1915. 

      iii. Tvilling Dødfødt, * 30 Jul 1915 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, † 30 

Jul 1915. 

 

5. Niels Chr. Nielsen, * 1895.  Han blev gift med Magda Levisen. 

    Børn: 

      i. Herdis Nielsen, * 1926. 

      ii. Ellen Nielsen, * 1927. 

    8. iii. Rigmor Nielsen * 1931. 

      iv. Gunner Nielsen, * 1934, † 11 Feb 1946 i Nerup, V. Hassing, Kær, Ålborg, 

begravet 15 Feb 1946 i Nerup, V. Hassing, Kær, Ålborg. 

 

Femte Generation 

 

6. Juul Larsen, * 14 Jul 1911 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, † 22 Mar 1995 i 

Sygehuset,Dronninglund,Dronninglund,Hjør, begravet 27 Mar 1995 i Kirkegården, Vester 

Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift med Johanne Margrete Kirstine Jensen, 26 Jul 1940 i 

Gaaser, Øster Hassing, Kær, Ålborg, * 31 Jul 1914 i Fællen i Gåser, Øster Hassing,Kær,Ålborg 

(datter af Gregers Laurits Jensen og Christiane Amalie Jensen), † 10 Maj 1998 i 
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Plejehjemmet, Vester Hassing, begravet 18 Maj 1998 i Kirkegården, Vester Hassing, Kær, 

Ålborg. 

    Børn: 

    9. i. Ingrid Marie Larsen * 27 Maj 1941. 

    10. ii. Knud Erik Juul Larsen * 8 Maj 1946. 

    11. iii. Poul Anker Juul Larsen * 14 Aug 1948. 

 

7. Johanne Larsen, * 30 Jul 1915 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, † 05 Nov 2002 i 

Nørresundby, Kær, Ålborg, begravet 09 Nov 2002 i Kirkegården, Nørresundby, Kær, Ålborg.  

Partner med Holger Olesen.  Partner med Ukendt Ukendt.  Partner med Ukendt Christensen. 

    Børn: 

    12. i. Thea Marie Olesen * 21 Jun 1935. 

      ii. Thomas Olesen, * 12 Jan 1938. 

    13. iii. Lilian Rita Olsen * 1 Okt 1944. 

      iv. Kirsten Christensen, * 28 Jan 1950. 

      v. Ole Christensen, * 10 Mar 1951. 

 

8. Rigmor Nielsen, * 1931.  Hun blev gift med Iver Straarup. 

    Børn: 

      i. Anne Margrethe Straarup, * 12 Jun 1961. 

      ii. Niels Chr. Straarup, * 1 Sep 1963. 

      iii. Ellen Marie Straarup, * 22 Mar 1967. 

 

Sjette Generation 

 

9. Ingrid Marie Larsen, * 27 Maj 1941 i Rugholm, Øster Hassing, Kær, Ålborg.  Hun blev gift med 

John Willy Rasmussen, 5 Aug 1962 i Øster Hassing ,Kær,Ålborg, * 30 jul 1939 i Torvet 1, 

Hjørring, Vennebjerg, Hjørring (søn af Holger Rasmussen og Ellen Sofie Madsen). 

    Børn: 

    14. i. Per Rasmussen * 28 Jun 1965. 

    15. ii. Lars Rasmussen * 19 Jun 1969. 

    16. iii. Lene Rasmussen * 19 Jun 1969. 
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10. Knud Erik Juul Larsen, * 8 Maj 1946 i Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift med (1) 

Hanne Jess, 25 Mar 1967 i Helleruplund K, Hellerup, Københavns amt, * 25 Mar 1943 i 

Sions, KBH Nordøster, København (datter af Gunnar Frederik Jess og Else Margrethe 

Pedersen).  Partner med Karen Andersen. 

    Børn: 

    17. i. Jeanette Juul Larsen * 19 Jan 1977. 

      ii. Louise Juul Larsen, * 16 Jul 1986 i Århus, Sankt Johanne.  Hun blev gift med 

Miika, 20 jun 2015 i Frankrig. 

      iii. Jens (født Andersen) Jensen, * 12 Okt 1964 i Taars, Børglum, Hjørring. 

 

11. Poul Anker Juul Larsen, * 14 Aug 1948 i V.Hassing sogn.  Han blev gift med Alice Skaaning 

Møller, 14 Jun 1974 i Ringkøbing, * 7 Jun 1951 i Ringkøbing (datter af Poul Henrik Møller og 

Inga Ruth Skaaning Nielsen). 

    Børn: 

    18. i. Rikke Juul Larsen * 8 Jul 1975. 

    19. ii. Lotte Juul Larsen * 4 Maj 1978. 

 

12. Thea Marie Olesen, * 21 Jun 1935.  Hun blev gift med Larsen. 

    Børn: 

      i. Per Larsen, * 10 Apr 1960. 

      ii. Brian, * 2 Aug 1962. 

 

13. Lilian Rita Olsen, * 1 Okt 1944.  Hun blev gift med Steen Christiansen (søn af Robert 

Christiansen). 

    Børn: 

      i. Kim, * 2 Jun 1963.  Han blev gift med _____ Ukendt, 25 Jun 1994. 

 

Syvende Generation 

 

14. Per Rasmussen, * 28 Jun 1965 i Sct.Joseph, Hospital, Fredericia.  Han blev gift med Karen 

Thomsen, 19 Jun 1993 i Kirken, Taulov, Elbo, Vejle, * 9 Mar 1965 i Fredericia, Christians, 

Elbo, Vejle (datter af Hans Thomsen og Birthe Skjerk). 

    Børn: 

      i. Kasper Rasmussen, * 26 Jun 1994 i Sygehuset, Roskilde, Roskilde, Roskilde. 
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      ii. Christian Rasmussen, * 25 Aug 1996 i Sygehuset, Roskilde, Roskilde, 

Roskilde. 

      iii. Christina Rasmussen, * 8 Sep 1999 i Hjemme på Sognevej 3, Roskilde. 

 

15. Lars Rasmussen, * 19 Jun 1969 i Fredericia, Sygehus.  Han blev gift med Marianne Køpke, * 

7 Apr 1970 i Tilst, Hasle, Århus (datter af Søren Køpke og Inge-Lise Irene Rasmussen). 

    Børn: 

      i. Katrine Køpke Rasmussen, * 3 Jul 1997 i Sygehus, Ålborg Nord. 

      ii. Camilla Køpke Rasmussen, * 27 Jun 1999 i Sygehuset Ålborg Nord. 

      iii. Martin Køpke Rasmussen, * 12 Mar 2002 i Sygehuset i Ålborg. 

 

16. Lene Rasmussen, * 19 Jun 1969 i Fredericia, Sygehus.  Hun blev gift med Tommy Nissen, 21 

Aug 2004 i Kildevældskirken, Kildevælds sogn, København Nordøstre herred, på Østerbro i 

København, * 22 Apr 1970 i Sygehuset, Sct. Nicolai sogn, Brusk herred, Kolding by, Vejle 

amt (søn af Jeppe Jørgen Nissen og Bente Johanne Thomsen). 

    Børn: 

      i. Ella Nissen, * 24 Okt 2003 i Rigshospitalet i København. 

      ii. Flora Nissen, * 29 Mar 2006 på Rigshospitalet i København. 

 

17. Jeanette Juul Larsen, * 19 Jan 1977 i Seoul, Korea.  Hun blev gift med (1) Steen Brose.  Hun 

blev gift med (2) Jacob. 

    Børn: 

      i. Oscar, * 11 Apr 2009 i Århus. 

      ii. Mila, * 02 Mar 2012 i Århus. 

 

18. Rikke Juul Larsen, * 8 Jul 1975 i Aarhus, Sankt Johannes.  Hun blev gift med (1) Martin 

Lindholt, 15 Okt 2001 i Kirken i/ved Rundetårn, København.  Hun blev gift med (2) Jonas 

Pryner Andersen. 

    Børn: 

      i. Filipa, * 12 Jun 2002 i København. 

      ii. Ida, * ca. dec 2003 i København. 

      iii. Villas, * 15 aug 2005 i København. 

      iv. Isak, * 8 dec 2012 i København. 

      v. Navn ? Dreng. 
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19. Lotte Juul Larsen, * 4 Maj 1978 i Ringkøbing.  Hun blev gift med Jacob Martini, 2007 i 

København. 

    Børn: 

      i. Mille, * 22 Jul 2008 i Hillerød hospital, Frederiksborg amt. 

      ii. Digte, * 25 Maj 2011. 
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Bilag 3 Niels og hans aner 
 
1. Niels Christensen Glad, * 1794 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, † 27 Feb 1870 i 

Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, begravet 6 Mar 1870 i Vester Hassing, Kær, Ålborg. 

  Han blev gift med (1) Maren Larsdatter, 7 Apr 1828 i V.Hassing, * Sep 1795 i 

Østerheden, Hals, Kær, Ålborg, † 1 Jul 1843 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, begravet 

9 Jul 1843 i Vester Hassing, Kær, Ålborg. 

  Han blev gift med (2) Marie Larsdatter, 6 Feb 1844 i Øster Hassing kirke, Kjær 

herred, Ålborg amt, * 21 Jul 1822 i Gaaser, Øster Hassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt, † 21 

Apr 1888 i Vester Hassing sogn, Kær herred, Ålborg amt, begravet 29 Apr 1888 i Vester 

Hassing sogn, Kær herred, Ålborg amt. 

 

Forældre 

2. Chresten Pedersen Glad, * 24 sep 1758 i Gaaser, Øster Hassing sogn, Hær herred, Ålborg, † 

1812 i Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg, begravet 15 Feb 1812 i Øster Hassing, Kær, 

Ålborg.  Han blev gift med Johanne Nielsdatter Glad, 14 Okt 1791 i Ø.Hassing, Kær, Ålborg. 

3. Johanne Nielsdatter Glad, * 1767 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, † 2 Maj 1850 i 

Øster Hassing, Kær, Ålborg, begravet i Øster Hassing, Kær, Ålborg. 

 

Bedsteforældre 

4. Peder Christensen.  Han blev gift med Mette Nielsdatter. 

5. Mette Nielsdatter. 

6. Niels Pedersen Glad, * OMK    1715, † 1787 i Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg, begravet 

15 Jul 1787 i Øster Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift med Margrethe Andersdatter Laden, 

23 Nov 1767 i Ø.Hassing, Kær, Ålborg. 

7. Margrethe Andersdatter Laden, * 1732 i Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg, † Mar 1807 i 

Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg, begravet 15 Mar 1807 i Øster Hassing, Kær, Ålborg.  

Hun blev gift med (1) Anders Jensen Glad, 1752 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, * 1723 i 

Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg, † Feb 1765 i Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg, 

begravet 19 Feb 1765 i Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg.  Hun blev gift med (2) Niels 

Pedersen Glad, 23 Nov 1767 i Ø.Hassing, Kær, Ålborg, * OMK    1715, † 1787 i Gandrup, 

Øster Hassing, Kær, Ålborg, begravet 15 Jul 1787 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. 

 

Oldeforældre 

14. Anders Christensen Laden, * OMK 20 Dec 1700, † Maj 1772 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, 

Ålborg, begravet 10 Maj 1772 i Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift med 

Johanne Pedersdatter, 17 Jun 1731 i V.Hassing, Kær, Ålborg. 
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15. Johanne Pedersdatter, * 1700 i Kærsgaard, Vester Hassing, Kær, Ålborg, † Jun 1761 i 

Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg, begravet 16 Jun 1761 i Gandrup, Øster Hassing, Kær, 

Ålborg. 

 

Tipoldeforældre 

28. Chrisren Laden, * ca 1670. 

30. Peder Christensen, * OMK    1652, † Jan 1733 i Kærsgaard, Vester Hassing, Kær, Ålborg, 

begravet 22 Jan 1733 i Vester Hassing, Kær, Ålborg.  Han blev gift med Margrethe 

Thomasdatter, 5 Jun 1689 i Ajstrup, Kær, Ålborg. 

31. Margrethe Thomasdatter, * 1665 i Sindholt, Ejstrup, Kær, Ålborg, † 1742 i Kærsgaard, 

V.Hassing, Kær, Ålborg, begravet 7 Jun 1742 i Kærsgaard, V.Hassing, Kær, Ålborg. 

 

Tip-tip-oldeforældre 

62. Thomas Bertelsen, * OMK    1623 i V.Halne, Vadum, Kær, Ålborg, † Aug 1688 i Sindholt, 

Ajstrup, Kær, Ålborg, begravet 31 Aug 1688 i Ajstrup, Kær, Ålborg.  Han blev gift med Karen 

Pedersdatter, OMK    1650. 

63. Karen Pedersdatter, * OMK    1630, † Jul 1710 i Sindholt, Ajstrup, Kær, Ålborg, begravet 15 

Jul 1710 i Ajstrup, Kær, Ålborg. 

 

Tip-3-oldeforældre 

124. Bertel Thomsen Kjærulf, * OMK    1580 i Vester halne, i Vadum sogn, Kær, Ålborg, † EFT    

1653.  Han blev gift med Inger Mortensdatter Kjærulf, 1608. 

125. Inger Mortensdatter Kjærulf, * OMK    1585 i Ø.Halne, Vadum, Kær, Ålborg, † EFT    1653. 

126. Peder Lauritsen, * 1577 i Nr.Ravnstrup, Ørum,Dronninglund,Hjørring, † 1657 i Vorbjerg, 

Sundby. 

 

 

 

Tip-4-oldeforældre 

248. Thomas Nielsen, * 1560 i Vester halne Bundgaard, i Vadum sogn, Kær, Ålborg. 

250. Morten Pedersen Kjærulf, * OMK    1550 i Ø.Halne, Vadum, Kær, Ålborg, † 1600 i Ø.Halne, 

Vadum, Kær, Ålborg.  Han blev gift med Bodil Hansdatter Mørk, OMK    1585. 

251. Bodil Hansdatter Mørk, * OMK    1567 i Saltumgård, Saltum, Hvetbo, Hjørring, † EFT    

1640 i Ø.Halne, Vadum, Kær, Ålborg.  Hun blev gift med (1) Morten Pedersen Kjærulf, 

OMK    1585, * OMK    1550 i Ø.Halne, Vadum, Kær, Ålborg, † 1600 i Ø.Halne, Vadum, Kær, 

Ålborg.  Hun blev gift med (2) Lars Pedersen Kjærulf. 
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Tip-5-oldeforældre 

496. Niels Jepsen, * omk 1540 i Vester halne, i Vadum sogn, Kær, Ålborg, † omk 1600 i Vadum 

sogn, Kær, Ålborg.  Han blev gift med Anne Markvardsdatter. 

497. Anne Markvardsdatter, * 1540 i Vadum sogn, Kær, Ålborg, † 1606 1616. 

500. Peder Andersen Kjærulf, * 1515 - 1520 i Fogedgård, Østre Halne, Vadum sogn, Kær, 

Ålborg, † kort efter 1570 i Østre Halne, Vadum sogn, Kær, Ålborg.  Han blev gift med 

Karen Bertelsdatter. 

501. Karen Bertelsdatter, * i Vesterris, Testrup sogn. 

502. Hans Laursen Mørk, * OMK    1510 i Saltumgård, Saltum sogn, Hvetbo herred, Hjørring 

amt, † 1593 i Saltumgård, Saltum, Hvetbo, Hjørring.  Han blev gift med (1) Bodil 

Laursdatter, † OMK    1564 i Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt.  Han blev gift med (2) 

Johanne Vognsdatter, * OMK    1535 i Hestrupgaard, Hestrup, † 1605 i Vadum, Kær, 

Ålborg. 

503. Johanne Vognsdatter, * OMK    1535 i Hestrupgaard, Hestrup, † 1605 i Vadum, Kær, 

Ålborg. 

 

Tip-6-oldeforældre 

992. Jep Olsen. 

994. Markvard Bertelsen, * 1510 i Vadum sogn, Kær, Ålborg. 

1000. Anders Andersen Kjærulf, * OMK    1440 i Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt, † efter 

1490 i Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt.  Han blev gift med Else Vognsdatter. 

1001. Else Vognsdatter, * eft 1400, † i Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt. 

1002. muligvis Bertel Andersen Hørby, * i Vesterris, Testrup sogn, † efter 1554.  Han blev gift 

med muligvis Karen Lauridsdatter Udsøn. 

1003. muligvis Karen Lauridsdatter Udsøn, † efter 1574 i hun levede i 1574. 

1004. Laurs Ovesen Mørk, * OMK    1470 i Saltumgaard, Saltum sogn, Hvetbo herred, Hjørring 

amt, † IND    1534  ?1541 i Saltum sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt. 

1006. Vogn Pedersen, * OMK    1480, † eft 1543.  Han blev gift med Ingerd Jespersdatter 

Vognsen. 

1007. Ingerd Jespersdatter Vognsen, * OMK    1500. 

 

Tip-7-oldeforældre 

1988. Bertel Andersen Kjærulff, * i Lendum Mark, Halve, Vadum sogn, Kær, Ålborg, † 1565 i 

Biersted sogn, Nordkjær. 
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2000. Anders Andersen Kjærulf, * OMK    1410 i Fogedgård, Vadum sogn, Kær herred, Ålborg 

amt, † ca 1456 i Fogedgård, Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt, begravet ca 1456 i 

Vadum sogn. 

2008. Ove Mørk, * ca 1450 i Saltum sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt, † efter 1500 i 

Saltumgård, Saltum sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt. 

2012. Peder Jensen Vognsen, * 1400/70.  Han blev gift med _____ Ketelholt. 

2013. _____ Ketelholt. 

2014. Jesper Tordsen Vognsen, * OMK    1465, begravet OMK 1526 i Hørby Kirke, 

Hørby,Dronninglund,Hjørring.  Han blev gift med (1) N.N. Nielsdatter Rotfeld, * 1445/90, 

† OMK    1500.  Han blev gift med (2) Else Friis, * omk 1460, † omk 1500 i Hørbylund.  

Han blev gift med (3) Mette Madsdatter Viffert, † EFT    1574. 

2015. N.N. Nielsdatter Rotfeld, * 1445/90, † OMK    1500. 

 

Tip-8-oldeforældre 

3976. Jens Andersen Kjærulff, * omk 1470 i Vadum, Kær, Ålborg, † i Gjettrup, Ulsted sogn, 

Kjær, Ålborg.  Han blev gift med Gjertrud. 

 

3977. Gjertrud, * eft 1400, † i Øster Halne, Vadum sogn, Kær, Ålborg. 

4000. Anders Anderssøn Kjærulff, * omk 1400 i Kær herred, † omk 1456 i Vadum, Kær, Ålborg. 

4016. N.N. Mørk, * ca 1400 i Saltum sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt, † efter 1500 i 

Saltumgård, Saltum sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt. 

4024. Jens Pedersen Vognsen, * OMK    1390, † efter 1424. 

4028. Tord Thomsen Vognsen, * OMK    1420, † EFT    1486. 

4030. Niels Iversen Rotfeld, * OMK    1435, † EFT    1493.  Han blev gift med Eline Jensdatter 

Vognsen. 

4031. Eline Jensdatter Vognsen. 

 

Tip-9-oldeforældre 

7952. Anders Andersen Kjærulf, (se ane # 1000) * OMK    1440 i Vadum sogn, Kær herred, 

Ålborg amt, † efter 1490 i Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt.  Han blev gift med Else 

Vognsdatter. 

7953. Else Vognsdatter, (se ane # 1001) * eft 1400, † i Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt. 

8000. Anders Ulff, * omk 1370 i Holsten, † i Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt, begravet i 

Vadum kirke. 

8056. Thomas Thordsen, * OMK    1390, † efter 1443. 
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8060. Iver Nielsen Rotfeld, * 1388 i Hørbylund, Hørby, Dronninglund, Hjørring, Nordjylland.  

Han blev gift med N.N. Nielsdatter Vognsen, 1427. 

8061. N.N. Nielsdatter Vognsen, * ca. 1400. 

 

Tip-10-oldeforældre 

16120. Niels Jensen Rotfeld, * 1346, † efter 1347.  Han blev gift med Marine Nielsdatter, 1427. 

16121. Marine Nielsdatter, * 1390. 

16122. Niels Pallesen Vognsen, † før 1441.  Han blev gift med Ingerd Jepsdatter. 

16123. Ingerd Jepsdatter. 

 

 

 

 

Tip-11-oldeforældre 

32240. Johannes Koll Rotfeld, * 1306, † efter 1356. 

 

32244. Palle Nielsen Vognsen.  Han blev gift med Eline Taarnskytte. 

 

32245. Eline Taarnskytte. 

 

Tip-12-oldeforældre 

64480. Niels Torstensen Rotfeld, * 1276 i i Herregården Bratskov, Ø. Han, Hjørring,, † efter 

1324. 

 

Tip-13-oldeforældre 

128960. Torsten Vilde Rotfeld, * 1244 i til Bratskov, Brovst (Øster Han H., Hjørring), † i til 

Bratskov og Fristrup, kaldtes Vilde, fordi han var saa kortsindet. 

 

Tip-14-oldeforældre 

257920. Brod Ingesen, * 1214 i til Bratskov, Brovst (Øster Han H., Hjørring), † i Bratskov Gods, 

Brovst (Øster Han H., Hjørring). 
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Tip-15-oldeforældre 

515841. Inge N.N. Rotfeld, * 1184. 
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Bilag 4 Folketællinger 
 
   *************** Folketælling 1801 ****************** 
Aalborg amt, Kjær herred, Øster Hassing sogn, Gandrup. 
Christen Pedersen,         Mand,                 41, 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer 
Johanne Nielsdatter,       Hans kone,         34, 1ste Ægteskab,  
Niels Christensen,          Deres Børn,          7, Ugift    <---------------------------------- 
Peder Christensen,         Deres Børn,          5, Ugift 
Christen Christensen,     Deres Børn,          2, Ugift 
Mads Pedersen,              Tjenestefolk,      27, Ugift 
Inger Christensen,           Tjenestefolk,     26, Ugift 
Margrethe Andersdatter, Konens Moder, 70, Enke efter 2de Ægteskab, eigde ophold ved Bordet 
 
******************* Folketælling 1834 ********************* 
Alborg amt, Kjær herred, Vester Hassing sogn, Gandrup. 
Niels Christensen,                   40,  Gift, Gaardmand 
Maren Larsdatter,                   39,  Gift, Hans Kone 
Niels Nielsen,                          18, Ugift, Deres Børn 
Anders Nielsen,                       12, Ugift, Deres Børn 
Gunner Nielsen,                       11, Ugift, Deres Børn 
Niels Christian Nielsen,              5, Ugift, Deres Børn 
Christian Peter Nielsen,              1, Ugift, Deres Børn 
Inger Nielsdatter,                      14, Ugift, Deres Børn 
Johanne Magrethe Nielsdatter,  10, Ugift, Deres Børn 
Hans Peter Henriksen,               21, Ugift, Tjenestefolk 
Ane Marie Christensdatter,       37, Ugift, Tjenestefolk 
 
******************* Folketælling 1840 ********************* 
Alborg amt, Kjær herred, Vester Hassing sogn, Gandrup. 
Niels Christensen,                   46,  Gift, Gaardmand 
Maren Larsdatter,                   46,  Gift, Hans Kone 
Niels Nielsen,                         24, Ugift, Deres Børn 
Anders Nielsen,                      18, Ugift, Deres Børn 
Gunner Nielsen,                      17, Ugift, Deres Børn 
Niels Christian Nielsen,           11, Ugift, Deres Børn 
Christen Peter Nielsen,              7, Ugift, Deres Børn 
Inger Nielsdatter,                     20, Ugift, Deres Børn 
Johanne Magrethe Nielsdatter, 15, Ugift, Deres Børn 
 
******************* Folketælling 1845********************* 
Alborg amt, Kjær herred, Vester Hassing sogn, Gandrup. 
Niels Christensen,         51,  Gift, Øster Hassing, Gaardmand 
Marie Larsdatter,         23,  Gift, Øster Hassing 
Niels Christian Nielsen, 16, Ugift, Vester Hassing, Deres Børn 
Christian Peter Nielsen, 12, Ugift, Vester Hassing , Deres Børn 
Laurits Peter Nielsen,      1, Ugift, Vester Hassing, Deres Børn 
Christen Mortensen,      55, Enkemand, Dronninglund, Tjenestefolk 
Maren Christensdatter,  25, Ugift, __ Tisted amt, Tjenestefolk 
 
******************* Folketælling 1850 ********************* 
Alborg amt, Kjær herred, Vester Hassing sogn, Gandrup. 
Niels Christensen,            56,   Gift, Ø.Hassing,    Gaardmand og Husfader 
Marie Larsdatter,            28,   Gift, Ø.Hassing,    Hans Kone 
Niels Christian Nielsen,    21, Ugift, Her i sognet, Mandens sønner 
Christian Peter Nielsen,    17, Ugift, Her i sognet, Mandens sønner 
Maren Kirsten Nielsdatter, 2, Ugift, Her i sognet, Begges Datter 
Ane Marie Pedersdatter,   29, Ugift, Her i sognet, Tjenestepige 
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******************* Folketælling 1860 ********************* 
Alborg amt, Kjær herred, Vester Hassing sogn, Gandrup. nr. 20 En Gaard 
Niels Christensen Glad, 61, Gift, *Her i Sognet, Gaardmand, Huusfader 
Marie Larsdatter, 34, Gift, *Øster Hassing, Hans Kone 
Maren Kirstine Nielsdatter, ?, Ugift, *Her i Sognet, Deres Børn 
Laurits Nielsen Glad, 5, Ugift, *Her i Sognet, Deres Børn 
Christian ? Nielsen, 22, Ugift, Her i Sognet, Tjenestekarl 
Jens Peter Christensen, 26,Ugift, Her i Sognet, Tjenestekarl 
Peter Christen Christensen, 25, Ugift, Øster Hassing, Almisselem 
Johanne Kristine Jørgensen, 28, Ugift, Her i Sognet 
 
 
******************* Folketælling 1870 ********************* 
ålborg, Kær, Vester Hassing, Gandrup, , en gård, 191, FT-1870   
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested  
Niels Christensen, 75 , gift, familiefader, Aftægtsmand, Øster Hassing sogn, Ålborg amt. 
Marie Larsen, 47 , gift, husmoder, hans kone, Øster Hassing sogn, Ålborg amt. 
Christian Nielsen, 13 , ugift, deres barn, [deres barn], Vester Hassing sogn, Ålborg amt. 
 
Han kone er ikke fundet i senere folketællinger, lidt mærkeligt for hun er ikke så gammel, men 
drikfældig så måske er hun flyttet et andet sted hen eller hun er død ???? 
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Bilag 5 Politiafhøringer 
 

Forklæde til Politiafhøringer Politiret 

 

Afskrift af Politi afhøring nr. 39 i 1860 Kjær Herred i Nørresundby. 
Fundet på Landsarkivet i Viborg. 
 
Marie Larsdatter anmelder sin mand og sin stedsøn. 
 
Hovedpersonerne er: 
Marie Larsdatter der er gift med Niels Christensen Glad og hun har en stedsøn Niels Christian 
Nielsen. De er alle bosat i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred. 
 
Marie Larsdatter er Niels Christensen Glads anden kone og Niels Christian Nielsen er søn af Niels 
Christensen Glad og dennes første kone der heder Maren Larsdatter. 
 
 
Afskriften er så vidt mulig skrevet bogstavret helt som selve afskriften altså med de samme ord, 
og stavemåde. Ligeledes har jeg lavet linieskift hver gang der er en ny linie i dokumentet. 
 
Betydningen af fremmed ordene er skrevet ud for den linie hvori de står i en (     ) 
 
De ord jeg ikke kan læse er markeret med ___________ en understregning i stedet for ordet. 
 
Der se sat nogle !!! ud for de linier hvor der er et ord jeg ikke forstår. 
 
For at lette læsningen er der indsat en fed vandret streg hver gang der er startet en ny afhørings 
dag. Ligeledes er der hver gang der er en ny person eller der er fremlagt et nyt dokument lavet 
et par linieskift og ------------- en stiplet linie. 
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Politi protokol 
 
Udskrift 
Af 
Kjær Herreds Politi Protocol 
 
Udskrift side nr. 1 
 
Aar 1860 den 22 Februar blev en Politiret sat 
paa Tingstedet i Nørresundby og administreret af 
den ordniaire Dommer i Overværelse af Retsvid- 
nerne Nielsen og Musmand 
hvor da 
N39/1860 blev foretaget forhør i Anledning af en  
Anmeldelse om, at Gaardmand i Gandrup Niels 
Christensens Kone Marie Larsdatter er bleven 
Voldelig mishandlet af sin Stedsøn Niels Chr. 
Nielsen ibid. 
Rapport af 17 dennes blev fremlagt tilligemed  
den saamme medfulgte Attest fra politicerende 
Læge Zimmermand i Aalborg. Begge dele saalydende 
 
-------------------------- 
 
 
Rapport 
 
Aar 1860 den 17 Februar indfandt Gaardmand 
i Gandrup Niels Christensens Kone Marie Lars- 
datter sig paa Herredscontoret i Nørresundby og 
anmeldte at hun afvigte Mandags Aften den 
13, dennes er blevet mishandlet af sin Sted- 
søn Niels Christian Nielsen af Gandrup. 
Marie Larsdatter forklarede dernæst paa Anled- 
ning at hun i Mandags Aften kl. omtrent 8 gik 
fra sit Hjem til Jens Christian Jensens Huus 
i Gandrup for at see til en Kjole, Jensens Huus 
holdeske syed for Compt. Hos Jens Chr. Jensen 
var de imidlertid gaaet i Seng og Compt  
gik da hun ikke kunde komme derind ind 
til en Huusmand ved Navn Hans Madsen 
som boer tæt ved Jensen. Her opholdt Compt        Compt = den afhørte 
sig omtrent en times tid, hvorefter hun begav 
sig til sit Hjem. Her var Alle gaaet til 
sengs. Compt Kaldte paa sin Mand idet 
hun bad ham om at lukke Compt ind 
 
Udskrift side nr. 2 
 
dette vilde han imidlertid ikke. Compt gik 



 

Side 35 
 

NIELS CHRISTENSEN GLAD 

omkring Gaarden henimod 1 Timestid uden 
at hun kunde formaae sin Mand til at lukke 
op. For endelig at komme ind, tog Compt 
et vindu ud af Hønsekammeret i Gaarden 
hvilket er beliggende tæt bag Bryggerset. Compt 
krøb dernæst ind af Vinduet og kom endelig 
gjennem Bryggerset, Køkkenet og Dagligstuen 
til Sovekammeret. Døren til Dette havde 
Compts Mand afspæret og Det var forgjævet 
at Compt bad ham om at aabne Den, Compt 
tog derpaa en hammer med hvilken hun 
efter at være gaaet udenfor Gaarden begyndte  
at slaa Ruderne i Sovekammervinduerne  
ind. Compt slog alle Ruderne i Sove- 
kammervinduerne ( 2 fag i Alt ),  da det 
var skeet, kom endelig Compts Mand og 
lukkede hende op. Compt gik da i Seng; 
hendes Mand derimod begav sig hen til sin 
Søn Niels Chr. Nielsen, der boer tæt ved 
Compts Mands Gaard. Omtrent et Quar- 
ters efter Compt var gaaet til Sengs 
( Kl. var imidlertid blevet henad 12 ) kom 
Nævnte Niels Chr. Nielsen ind i Sovekamme- 
ret til Compt, trak Compt, der havde lagt sig  
med Nattrøie og Klokke paa, ved Haaret ud  
af sengen, slæbte hende ud af Sovekamme-  
ret ind i Dagligstuen hvor to af Compts  
Børn navnlig en Datter Maren Kirstine 
Nielsdatter 12 Aar gl. og en Søn Christian Nie-  
lsen 3 Aar gl. samt Compts Tjenestepige 
Frederikke laae. Der Kastede han Comptden  
om og med en Spanskrørsstok, han havde med  
sig begyndte han at slaa Compt. Han vedblev 
dermed i omtrent en halv Time, hvorefter  
han gik sin Vej og Comptden med Nød og 
Neppe kom tilbage til Sovekammeret og i  
Seng. Niels Chr. Nielsen slog navnlig Compt 
over Armene, Ryggen og den højre Hofte. 
Compt har i dag været hos Politihavende Læge 
Zimmermand i Aalborg fra ham hun 
afleverede Attest bekræftende at hende tilføje 
Mishandlinger. Comptdens Mand var efter 
at have lukket Comptden ind, da hun havde 
slået Vinduerne i stykker ikke hjemme i Gaar- 
den den Nat. 
 
Udskrift side nr. 3 
 
Mens Niels Chr. Nielsen slog Comptden som meldt, 
stod hans Kone udenfor Vinduerne. Hun raab- 
te omsider at han skulde holde op dermed og 
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gjorde han endelig dette efter at hun havde 
gjentaget sin Anmodning et Par Gange. 
Oplæst, ratihelevt.                                          !!!!!! 
Hvilket jeg herved tillader mig at reggis- 
tere.  
Anton Schmiltg 
Exam jurist 
 
Velborne 
Hr. Cancellieraad, Herredsfogde Mening Nørresundby 
Fremlagt i Kjær Herrede Politiret d. 22 Februar 1860 
Mening 
 
------------------------  
 
Gaardmand Niels Christensens Kone, Marie 
Larsdatter, 37 ½ Aar gl. i Gandrup, har jeg i dag  
synet og befunden hende i høj Grad voldelign 
mishandlet; begge Armene i særdeleshed den 
højre, Ryggen paa utallige steder, samt hele 
højre Hofte udvise tydelige spor af utallige hen- 
de tilføjede slag og Nød, det er nemlig og her fra 
de smertefuldt, rødlige blaa af en betydelig 
del underløbet Blod. (: Contiesioned :)  Dette til- 
staaes herved ifølge Anmodning. 
Aalborg d. 17 Februar 1860 
Zimmermand 
Praktis Læge 
Fremlagt i Kjær Herreds Politiret d. 22 Febr. 1860 
Mening. 
 
-----------------------  
 
Dernæst mødte og fremstod: 
1. bemelte Marie Larsdatter. Hun retiholerede forkla- 
ringen til Rapporten, der var hende forlæst idet hun 
paa Anledning tilføjede at Tjenestepigen Frederikke 
Bendtsen laae i Sengen ved Børnene, men at 
hun ikke kunde gjøre Noget for at hjælpe Comptden da 
hun havde nok at bestille med at passe det mind- 
ste af børnene, som skreg saa voldsomt samt i det  
hun derfor bemærkede, at Compts anden Stedsøn Chri- 
sten Peder Nielsen da de Tirsdagen den 14 spiste til Mid- 
dag sagde i Comptds Overværelse til Compt Tjen- 
estekarl Christen Bertelsen og Niels Madsen at havde 
han været tilstæde ved den omhandlede Leilighed skul- 
de han ikke have levnet Liv i Comptden – Comptdens  
Mand har for nylig solgt sin Gaard til nys meldte 
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Hendes Stedsøn Comptden ved  ikke at angaae 
Grunden, hvorfor hendes stedsøn den Nat mishandlet 
hende, hun forsikkrer at hun til den Tid var ligesaa 
ædru som hun nu er. Det var i hidsighed og Arig- 
hed ved, at hendes Mand ikke vilde lukke hende  
ind, at hun slog Ruderne itu. Compts Mand er  
i dag kjørende herud med hans Søn Niels Christian 
Nielsen, men han vilde ikke tilstode, at Comptden 
Kjørte med. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
Aftraadt 
----------------  
 
2. Gaardmand Niels Christensen af Gandrup, som 
efter at være forelagt Rapporten afgav næst foreløbig 
at bemærke, at hans Kone er i høi Grad drikfældig 
og at hun saa godt som hver Aften luler ud og beru- 
ser sig uden at Compt ret veed hvor hun faaer Bran- 
deviin, at det er rigtig at hun var gaaet bort 
Mandagen d. 13 Dennes om Aftennen. Det var 
ud paa Natten inden hun kom tilbage. Hun ban- 
kede rigtignok paa, men Compt ville ikke lukke 
op, thi Compt syntes ikke at han faar Nat idet 
stane op og lukke hende ind. Hun gik en Tid uden 
for og derefter skaffede hun sig Adgang til Huset 
paa den af hende om forklarrede Maade, men da 
Compt saa ikke vilde lukke Sovekammerdøren op 
for hende blev hun saa gal at hun gik ud og slog 
alle Ruderne i Sovekammervinduerne ind. 
Compt som nu ikke kunde blive i Kammeret da 
det blæste saa stærkt ind af Vinduerne stod op og 
Klædte sig paa og efter at han havde taget sit mind- 
ste Barn Sønnen Christian Nielsen 3 Aar gl. 
som laa i Sengen hos Compt og bragt det 
ind hos Tjenestepigen fordi Compt ikke turde lade 
det være hos Moderen da hun var beskjænket 
gik Compt til sin Søn Gaardmanden Niels Christian  
Nielsen som boer i en lille Afstand fra Compt. 
Der var alle i Seng der, men Compt bankede 
Dem op, fortalte dem at hans Kone havde slaaet 
alle Ruderne i hans Sovekammer ind og bad 
om at komme i Seng saasom han frøs. Compt 
kom ogsaa i Seng og bemeldte hans Søn klædte  
sig paa for at gaae hen og see forledes det stod 
til i Compts Gaard. Han og mente imidlertid 
at han først vilde gaa hen til nævnte Nabo 
Gaardmand Ove Jensen, men Denne var nok ikke 
saa hurtig til at komme i Klæderne og Compts Søn 
skal derfor være gaaet i Raserien alene til Compts 
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Gaard. Efter hvad Compts Søn har fortalt 
Compt var Compts Søn ikke inde strags han kom 
til Gaarden, men saa kom hun og gik i Seng og 
imidlertid indfandt Ove Jensen og Compts Nabo 
Gaardmand Peder Christensen sig der. Denne 
sidste var bleven hentet af Ove Jensen. Da De imid- 
lertid ikke vilde blive siddende der til Dag lod de 
ders respektive Tjenestekarle holde vagt i Gaarden 
om Natten. Kl. vel omtrent 2 kom Compts Søn 
ledsaget af Ove Jensen og bemeldte Compts Broder 
hjem. Der var ingen af Dem der til Compt ind- 
lod sig med at Compts Søn havde slaaet Compts 
Kone. Compts Sønne Kone var ogsaa noget henne  
ved Compts Gaard med Kaffe til bemeldte Tje- 
nestekarl. Dagen efter var Compt hjemme i  
sin Gaard, hans Kone laae til Sengs og Klagede 
over Smerter i Armene, men hun indlod sig 
ikke om at Compts Søn havde lagt Haand 
paa hende og det var først Dagen efter, da Compt 
kom hjem fra en Sundbyreise, at hun fortalte 
Compt at Compts Søn Havde slaaet hende og vil 
da vise Compt hvorledes hun var beskadigiet. 
Compt benægter først at have talt med sin Søn 
angaaende hans omhandlede forhold imod 
Compts Kone, men derefter siger han, at han 
jo nok har talt til ham derom, men at han er- 
klærede at han ikke havde gjort hende vidre end kun 
forsvart sig imod hende da hun vilde overfalde 
ham og videre naaed Compt ikke i omhandlede 
henseende. 
Forklaringen oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
Aftraadt. 
 
---------------------  
 
Dommeren bemærkede at Compt Niels Christensen 
og hans Broder Peder Christensen sidst afvigte Ons- 
dag om formiddagen indfandt sig medbringen- 
de en Anbefalingsskrivelse fra Pastor Plum i 
Westerhassing for Dommeren efter foregivende 
for at raadføre sig med ham om hvorledes de skul- 
de forholde sig med Compt Niels Christensens Kone 
som de skildrede som i høi Grad drikfældig og i hen- 
des berusede Tilstand farlig for hendes Omgivelser 
men at Ingen af dem endog kun med et 
Ord – yttrede sig om det her under forhøret om 
hendled forhold. 
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-------------------------  
 
Igjen fremstod Marie Larsdatter som noget at 
Bemærke at hun er 37 Aar gl. og hendes mand 
65 eller 66 Aar gl og at de har været gift i 16 Aar 
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paa Anledning afgav at hun, da hendes  
Mand om Natten gik bort fra Gaarden gik ud 
bag efter ham, for at see hvor han gik hen og 
at hun gik bag efter ham et Stykke og saae at han 
gik hen til sin Søn og at hun ved den lejlighed vel 
næppe var borte mere end en God Time og at hun 
strags hun kom tilbage gik i Seng. Comptden var 
imidlertid frygtsom fordi hun ikke vidste hvad 
de vilde gjøre ved hende fordi hun havde slaaet Vindu- 
erne ind. Compt havde leggit omtrent ¼ Ti- 
me i Sengen da hendes Stedsøn kom og trak hen- 
de ud af Sengen. Comptden hved ikke før den 
Aften eller Nat sent bemeldte sin Stedsøn, men  
Tjenestepigen har fortalt Comptden at hun ellerst 
var kommen til Gaarden og stod inde i Stuen 
da Comptden efter at have været ude at see efter 
sin Mand gik igjennem denne op og lagde 
sig i Sengen. Der var ikke lys i Stuen og 
derfor saae Comptden ham ikke. Efter at Compt 
var bleven mishandlet som omeforklaret indfandt 
Ove Jensen og Peder Christensen sig ved Gaarden. 
De naar ikke ind i Stuen og talte med Comptden 
men gik ude i Gaarden. 
Siden kom to af Peder Christensens Karle, 1 af  
Ove Jensens og 1 af Stedsøns Niels Christensens 
Karle, samt siden Compts 2den Stedsøn Christian  
Peder Nielsen ind i Sovekammeret hos Compt 
og forblev da der til Dag. 
Compt som var saa smertefuld, kunde ikke faae 
Lov til at ligge i Ro i Sengen og navnlig var  
Niels Christensens Tjenestekarl Niels Peter Rasmus- 
sen slem imod Compt. Han kastede baade 
Træsko og Kjeppe i Sengen hos Compt, forsøgte  
paa imod en kjæp at vride Dynen af Compt og 
gik hen og satte sine Runige lige imod Compts 
Næse. Compts Stedsøn Christen Peder og Niels 
Christensens formelde Karl sad ogsaa skiftevis Vagt 
over Compt Dagen efter. Hvad det skulle betyde 
veed hun ikke, det var fuldkomment ufornudtet. 
Compts Mand var ogsaa Dagen efter inde hos 
Compt, men han talte ikke til Comptden og hun 
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egentlig heller ikke til ham. Hun meente  
det kunde ikke hjælpe at beklage sig til ham, thi 
han har ogsaa været saa streng imod hende. 
Oplæst, , ratihelevt.          !!!!!! aftraadt. 
 
-------------------------  
 
Dernæst fremstaar Gaardmand Niels Christian 
Nielsen af Gandrup, som efter at være forelagt 
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Rapporten som og Doitor Zimmermann Attest 
Benægtede at have slaaet sin Stedmoder enten 
med en Spanskrørs stok eller paa anden Maade. 
Da Compt kom hen til sin Faders Gaard den om- 
handlede Nat var Compts Stedmoder ikke tilstæde 
hun kom meget efter og gik op i Sovekammeret. 
Compt gik da ind hos hende og spurgte hvad hvor- 
ledes det var hun havde baaret sig ad, hun ytre- 
de at han ikke havde noget at bestille der, uagtet 
Compt tilkjendegav hende at han var sendt af 
hans Fader og indlod hun sig derfor med at hun vil- 
de gjøre al den Ulykke paa Gaarden som hun kun- 
de. Da Compt imidlertid ikke vilde fjerne sig 
anfaldt hun Compt. Compt stødte hende da fra  
sig saa hun faldt omkuld, thi hun var meget 
beskjænket; hun kom imidlertid og igjen op anfaldt 
Compt atter hvorefter Compt da igjen stødte hende 
fra sig. Videre passerede ikke. Imidlertid ind- 
fandt Ove Jensen som Compt havde været inde hos 
og Peder Christensen sig 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
 
-----------------  
 
Dommeren fandt at maatte holde Niels Christian 
Nielsen tilstæde til nærmere Undersøgelse og blot 
han midlertidit som Anholdt Eftermiddag kl. 2 1/2 
forhøret udsat   
Retten hævet              Retsvidner 
Mening                       M Nielsen   J.Musmann 
 
 
 
 
Aar 1860 den 24 Februar blev en Politiret sat 
paa tingstedet i Nørresundby og administreret af 
den ordinære Dommer i Overværelse af Retsvid- 
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nerne Nielsen og Musmann 
 
 
N39/1860 Forhøret Contimerde. Deri fremstilles Anholdte 
Niels Christian Nielsen, som erklærede, at han nu vil 
Afgive en sanfærdig Tilståelse. Han afgav derefter 
At hans Fader, da han om Natten indfandt sig hos 
Compt fortalte at hans kone havde slaaet alle Vin- 
duerne til Soveværelset ind og at han derfor ikke kun 
de være der, men var taget til Compt. Han indlod sig 
ogsaa med at hun var gaaet ind af Hønsehusvin- 
duet, men at han ikke havde villet lukke hende ind 
i Sovekammeret fordi det lille Barn laae hos 
ham og han ikke vilde have at hun i sin mulige 
rus bevisede Tilstand skulde komme ind i kam- 
meret og kaste sig i Sengen hos dem. Naar hun 
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saaledes kom hjem om Natten i beskjænket Tilstand 
plejede hun nemlig at kaste sig i Sengen med Klæ- 
derne paa og det uden hensyn til om disse var vaade 
eller tørre. Compts føder var vaade og yttrede ” at hun 
(hans kone) fortjente rigtig at tærskes” Saasnart Compt 
var kommen i Klæderne gik han medtagende sin  
Spanskrørs stok, der er forsynet med en Baanknop med 
en Sølvring om, først ind til Ove Jensen som ogsaa  
stod op og lovede at komme hen til Compts Broders 
Gaard og derefter til denne. Compt tændte Lys der 
og efter søget sin Stedmoder omkring i Huset, men 
hun var ikke at finde. Endelig slukkede Compt Lyset 
og blev staaende i Dagligstuen. Vel en qvart Time 
derefter kom Compts Stedmoder og gik igjennem 
Dagligstuen og i Soveværelset. Compt talte ikke til  
hende idet hun passerede Dagligstuen, men strags efter 
at hun var gaaet op i Sovekammeret, havde lukket  
døren og lagt sig paa Sengen gik Compt op til hende 
han spurgte hvad det skulde betyde at hun havde 
slaaet ruderne ind og da hun dertil svarede at det 
havde hun lov til og at hun skulde gjøre alt det Onde 
paa Gaarden som hun kunde, blev Compt hidsig og 
i saadan Sindsstemning tog han hende først i Haaret 
og ruskede hende noget, derefter greb han hende i Ar- 
men og sled hende ud af Sengen og kastede Compt 
hende, som nok gjorde Mine til at sætte sig til Mod- 
værge, men var saa beskjænket at hun ikke kunde det, 
to gange om paa Gulvet og vil Compt ikke nægte 
at han da paa hende et Slag med den Spanskrørsstok 
saavidt han ved paa Ryggen. Compt vilde ikke 
blive med hende oppe i Sovekammeret hvor der 
ingen Vinduer var i og han slæbte hende derfor idet 
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han havde fat i den ene Arm fra Sovekammeret 
ind i Dagligstuen. I Gangen mellem disse Væ- 
relser faldt hun imidlertid fra Compt, thi hun strit- 
tede jo imod og hun er stærk, men Compt fik fat 
i hende igjen og da han saa havde faaet hende ind i  
Dagligstuen og faaet Døren lukket tildelte han hend 
der en del Slag med sin Spanskrørsstok. Hvor 
Compt slog hende, ved han ikke, thi det var mørkt 
i Værelset. Hun skreg ikke og jamrede sig ikke, men 
at Compt vilde have at vide af hende hvor hun havde 
gjort af et par Høns som hun den Aften havde ta- 
get bort fra Hønsehuset. Da Compt som han udtrykte  
sig, blev ”leed” ved at slaa hende længere, hørte 
han på dermed. Compts Kone var udenfor Sovekam 
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mervinduerne ( hun var Compt uafvidende gaaet 
hen til Gaarden bag efter Compt ), da Compt var 
med sin Stedmoder der. Hun sagde at Compt ikke  
maatte slaa Stedmoderen; Compt opfordrede hende 
til at komme ind og tænde Lys. Da hun kom 
med dette havde Compt ophørt med at slaa sin 
Stedmoder. Ove Jensen kom samtidig ind i Stuen. 
Compts Stedmoder sad dengang paa en Stol i  
Dagligstuen, hun jamrede sig da ikke. Derpaa  
hang Compts Kone noget Tøi for Sovekammer- 
vinduerne og gik Compts Stedmoder saa op og  
lagde sig i Sengen der. Ove Jensen forrenstaltede 
Vagthold hos hende fordi de frygtede for, at hun 
der er saa angerlig ved at Compts fader har givet 
Gaarden fra sig til Compt Broder i sin ophede 
sinds Tilstand skulde gjøre en Ulykke paa Gaarden 
Compt var ikke betænkt paa at slaae sin Stedmo- 
der da han gik hjemme fra og han tog derfor ikke 
Stokken med sig i saadan Tanke, den har han  
altid med sig, når han gaaer ud. Compt syn- 
tes ikke at det var som han udtrykker sig brændt 
at han skulde staae og brænde Lys naar han var  
ene og derfor slukket han det som meldt. Hvorfor 
Compt ikke tiltalte sin Stedmoder idet hun gik 
igennem Daglugstuen, vil han ikke vide. 
Compt blev i Gaarden fordi han jo nok tænkte  
at hun kom hjem og saa vilde han dog see hvad  
hun tog sig for. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
----------------------------------  
 
Dommeren afsagde derpaa saadan: 
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Kjendelse 
Da det ansaas fornødent at Anholde Niels Chri- 
stian Nielsen holdes tilstæde endnu noget til Sa- 
gens nærmere Undersøgelse men han blive at be- 
lægge med Varetægts arest. 
thi ____.  
Anholdte Niels Christian Nielsen bør belægges 
med Varetægtsarrest. 
Kjendelsen oplæst. 
Arrastanten var berammet. 
Forhøret udsat. 
Retten hævet              Retsvidner 
Mennig                       M Nielsen. J. Musmann 
 
 
 
 
Aar 1860 den 27 Februar blev en Politiret sat 
paa Tingstedet i Nørresundby og Administreret af 
den ordinære Dommer i Overværelse af Rets- 
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vidnerer Nielsen og Musmann. 
 
N39/1860 Forhøret contimieret. Deri blev fremlagt tvende 
Skrivelser fra Sognefoged Andersen i Westerhasseng af 
25 dennes, begge til Indlemmelse saalydende: 
hermed findes den Spanskrørsstok som tilhører Gaard- 
mand Niels Chr. Nielsen i Gandrup. 
Westerhassing den 25 Febma 1860 
Søren Chr. Andersen 
 
------------------------  
 
Velborne 
Hr. Cancelliraad Herredsfoged Mennig 
Fremlagt i Kjær Herreds Politiret d 27 Februar 1860 
Mennig 
Paa Gaardmand Niels Chr. Nielsen i Gandrup 
Kones Vegne, som er tilsagt at give Møde for forhør 
paa tingstedet i Nørresundby Mandagen den 27 
dennes først kommende, tillader jeg mig at bede 
deres Velborenhed at bevise hende al Ydmyghed og 
Sagtmodighed da hendes Sindsevner er af saa ringe 
Beskaffenhed og tillige haver Sleg Sygdom til følge. 
Westerhassing d 25 Februar 1860 
Ærbødigst 
Søren Chr. Andersen 



 

Side 44 
 

NIELS CHRISTENSEN GLAD 

 
---------------------------------  
 
Velvaarne  
Hr. Cancelliraad Herredsfogde Mennig 
Fremlagt i Kjær Herreds Politiret d 27 Februar 1860 
Mennig 
Den med den ene af disse Skrivelser fremsendte 
Stok var i Retten tilstæde, mærket med Sognefogdens 
Segl. Dommeren bemærkede, at Niels Christensen Glads 
Kone Broder i Løverdags den 25 dennes anmeldte at 
Niels Christensen Glad da selv havde mishandlet sin Kone 
og navnlig slaaet hende med Knyttet Næve i Øjenene 
saaledes at disse i al fald var i meget betydelig Grad 
læderet. I dag var bleven afleveret til Dommeren en 
Erklæring fra Distrietslæge Leteouboe af 26 dennes om 
de Niels Christensen Glads Kone som meldt tilføride 
Læsioner samt en Regning paa Læge hermed af 26 dennes 
og en Apothekerregning stor ted 8 s. 
 
-----------------------------------  
 
Erklæring til Indlemmelse saalydende: 
Gaardmand Niels Glads Kone i Gandrup har i sit  
Ansigt tydelige Mærker at tilførde Beskadigelser. Huden 
paa Øjenlaagene af begge Øjene og på Kinderne er svu- 
len, derved blaaligguul af underløbet Blod især paa 
højre side hvor Snulsten er stærkest; det venstre Øje kan 
hun aabne, men ikke det højre, aabnes det da sees 
Øjestenen mørkerød af Blod Leegection, dog er den 
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gjennemsigtige Deel af Øjet fri herfor, saa at hun  
kan see. Beskadigelserne ser ud til at være bebrag- 
te ved Slag med en Knyttet Haand og maa være 
hende tilførede for nogle Dage siden. Med Hensyn 
til Betydenheden af disse Beskadielser for hendes Hel- 
bred og navnlig for Synet, da er det sandsynligt at 
de ved hensynsmæssig Pleie og Behandling ville 
fortage sig uden skadelige følger. 
Nørresundby d 26 Februar 1860 
C Leteouboe 
Distritslæge. 
 
Fremlagt i Kjær herreds Politiret d 27 Febr. 1860 
 
---------------------------------  
 
Regningerne til følge. Dernæst mødte og fremstod 
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Niels Christensen kaldet Glads Tjenestepige Frederikke 
Charlotte Bendtsdatter, 21 Aar gl., svensk af fødsel. Efter 
formaning til Sandhed forklarede hun paa anledning  
at der den Dag som Niels Christensen Glads Kone blev mis- 
handlet om Natten skulde brygges og bages hos dem. I 
den Anledning var Arestanten Niels Christian Nielsens 
Kone kommen hen for at hjælpe Compt saasom Compts 
Madmoder undertiden berusede sig og derfor i Reglen 
ikke selv tager sig meget af Huset. Hun var om Efter- 
middagen noget beskjænket og da hun uagtet hun i saa- 
dan Tilstand ikke kan bestille noget dog selv vilde hælde 
Gjær paa Øllet og stod der at Skjændes imellem hende og  
Arastantens Kone som derunde stødte hende bort fra 
Ølkaret. Compts Madmoder gik da bort fra Gaar- 
den, hvorfor veed Compt ikke og derefter saae eller 
hørte Compt hende ikke før hun om Natten ( hvad 
Kl var, veed Compt ikke ) slog Vinduerne ind i 
Sovekammeret. Niels Glad raabte da fra sin seng 
til Compt, som laae i Dagligstuen med det ældste  
Barn at hun skulde staae op og tænde Lys og tage 
det mindste Barn, som laae hos Niels Glad ind til 
sig  saasom det ikke kunde være i Sovekammeret 
hvor det trak fra Vinduerne. Da Compt havde  
faaet tændt Lys kom Niels Glad ind i Dagligstuen 
og iførte sig sine Klæder og i Øjeblikket efter kom hans 
Kone ogsaa derind. Her bebreidede hand at hun 
havde slaaet Vinduerne ind og hun igjen her at 
han ikke havde villet lukke hende ind. Comt havde 
strags hun havde faaet tændt Lys hentet det lille 
Barn ind i Sengen til sig. Niels Glad gik strags  
han var bleven paaklædt, hvorhen veed Compt ikke 
og kort efter gik hans Kone ogsaa ud, muligvis for 
at see efter ham. At Niels Glads Kone, da hun 
om Natten var kommen til Gaarden havde ban- 
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ket paa og derefter var gaaet ind igjemmen Høn- 
sehusvinduet havde Compt som til den tid sov, ik- 
ke bemærket. Lidt efter Compts Madmoder var  
gaaet ud kom Niels Christian Nielsen ind. Han 
spurgte hvor hans Stedmoder var. Efter Compt  
dertil havde svaret, at hun ikke vidste dette og Compt  
dertil paa hans forlangende havde sagt ham hvor Ly- 
set stod tændte han dette og eftersaae han saa i  
Sovekammeret og i Kjøkkenet, men derpaa slukkede 
han igjen uden at udlade sig videre Lyset og blev staaende 
der stille i Dagligstuen. Strags efter kom Compts  
Madmoder og gik uden at der blev talt til hende 
eller hun til dem, igjennem Dagligstuen ind i  
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Sovekammeret, hvor hun, saavidt Compt hørte, gik 
i Seng. Lidt efter gik Niels Chr. Nielsen og i Sove- 
kammeret og hørte Compt strags derefter et stærkt 
Spektakkel derinde. Hun kunde ikke høre hvad der 
blev sagt, men hun hørt nok at hendes Madmoder 
blev slaaet. Da dette Spektakkel havde staaet  
paa Noget kom de ind i Dagligstuen, om Nielsen 
slæbte sin Stedmoder derind kunde Compt da det 
var meget mørkt og dertil det lille Barn græd saa 
stærkt ikke see eller høre. Nielsen fortsatte med at  
slaae Stedmoderen inde i Dagligstuen, men hvor 
han slog hende, eller hvad han slog hende med kun- 
de Compt paa grund af Mørket ikke se. Compts 
Madmoder vaandede sig just ikke egentlig stærkt 
Compt hørte at hun spurgte Niels Chr. Nielsen om 
han vilde slaae hende ihjæl og at han dertil svare- 
de Nej. Lidt efter hørte Compt Niels Chr. Nielsens 
Kone raabe uden for Sovekammervinduerne. Hvad  
hun sagde kunde Compt ikke høre. Niels Chr. Niel- 
sen gik strags op til hende og fra den Tid slog han ikke 
Stedmoderen mere. Hun kom derpaa hen til Sen- 
gen og saae til det lille Barn ( der var imid- 
lertid bleven tændt Lys uden at Compt erindrer af 
hvem ) og efter at hun derpaa havde siddet lidt paa 
en Stoel i Stuen gik hun og i Sovekammeret og 
lagde sig til Sengs. Compt bemærkede idet hun 
var henne ved Compts Seng, at hendes ene 
Haand var stærkt op hovent og Blødte. Om Compts  
Madmoder om Natten var beskjænket, veed Compt 
ikke. Ove Jensen og Peder Christensen Glad samt  
Niels Christian Nielsens Kone kom ind strags efter at 
Compts Madmoder var gaaet til Sengs, men 
da var hun oppe i Sovekammeret og saae til hvor- 
ledes det stod til med de ituslagne Ruder og da saa 
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de og Niels Chr. Nielsen igjen var gaaede fra 
Gaarden, kom der nogle Karne for at holde Vagt. 
Compt var imidlertid staaet op fordi hun skulde be- 
gynde Bagningen tidlig om Morgenen. Karlene 
var inde i Dagligstuen hos Compt saalænge hun var  
der. Hvad der passerede imellem dem og Compts 
Madmoder i Soveværelset veed Compt ikke. Compt 
Madmoder sagde rigtignok til Compt at Niels Chr. 
Nielsens karle vilde gjøre hende fortræd og navnlig ryk- 
ke dynen af hende og Compt saae ogsaa nok at han  
nogle gange gik op i Sovekammeret, men hvad  
han foretog sig der, veed Compt ikke. Compt lagde  
ikke Mærke til at Niels Christian Nielsen havde nogen 
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Stok med sig da han kom, men da Lyset var bleven 
tændt efter at han havde pryglet Stedmoderen saae 
Compt at han stod med en Stok i Haanden. Compt 
har sommetider seet Niels Chr. Nielsen naar han var 
spadseret længere bort i Byen havde Stok med sig. Ef- 
ter Compts Skjøn hengik der omtrent ¼ time i hvil- 
ken Niels Chr. Nielsen tumlede med og pryglede 
hans Stedmoder som meldt. Natten mellem Ons- 
dag og Torsdag sidst laae Compts Madmoder hos Compt. 
I Torsdags var Compt syg, hun bad derfor sin Mad- 
moder i Torsdags Eftermiddags om hun ikke vilde  
gaae i Byen og skaffe hende nogle Hyldeblomster. 
Dette gjorde hun ogsaa, men hun kom først hjem 
Kl. 10 om Aftenen. Hun var lidt beskjænket da hun 
gik om Eftermiddagen, om hun var det i højere Grad  
da hun om Aftenen kom hjem, kunne Compt 
ikke see. Hun gik lige op i Sovekammeret uden 
at tale til Compt. Compt hørte strags efter at 
hun og Manden skjændtes i Sovekammeret, men  
Compt faldt saa i Søvn. Om Morgenen fortalte 
Niels Glad Compt at hans Kone igjen var gaaet 
bort fra ham om Natten, at hun da hun var 
kommen i Seng hos ham, vilde ligge ved ham, 
at han ikke havde kunnet taale dette fordi hans 
Bryst er daarligt og at han saa havde slaaet til 
hende, men ikke vidste hvor han havde ramt hende 
da det var mørkt. Hun var imidlertid kommen 
tilbage igen før Compt stod op laae da saavel hun 
som hendes Mand i Sengen i Soveværelset, det 
viste sig da tydeligt nok at Niels Glad havde slaaet 
hende i Øjenene thi det ene saae meget slemt ud 
og det andet var ogsaa noget læetet. Compt troer 
ikke at det har været hendes Madmoders Mening 
at gjøre sin Mand fortræd om hun har lagt sig 
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paa ham. 
 
Forklaringen oplæst viliholsret under Eeds Tilbud. 
 
----------------------  
 
2. Gaardmand Ove Jensen af Gandrup. Han fotkla- 
rret paa Anledning, at han ikke veed af egen Erfaring 
at Niels Chr. Nielsen har pryglet sin Stedmoder. Han 
kom den omhandlende Nat til Compt Gaard og ban- 
kede paa Sovekammervinduet samt bad Compet staae 
op og komme hen til hans faders Gaard, da det 
nu var rent galt saasom hans Stedmoder havde  
slaaet alle Ruderne i Sovekammervinduet ind. 
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Da Compt stod og Klædte sig paa saae han Arastantens 
Kone og Tjenestepige gaae forbi Compet Vinduer i 
Retningen til Niels Glads Gaard. Da Compt kom 
til denne var Alt trygt og stille. Compt gik op i 
Soveværelset hvor Niels Glads Kone da sad paa Senge- 
kanten. Compt lagde ikke Mærke til at hun var 
mishandlet og hun talte heller ikke der som det fore- 
kom Compt at hun var beskjænket. Compet bebrede 
da hende at hun havde slaaet Ruderne ud, hvil- 
ket hun erklærede at havde gjort med en Hammer 
( det var et Vindue med 4 Ruder i paa sengeværel- 
set ) men Compts Bebredelser mødte hun kun 
med den Yttring ” den Pjalt, hvorfor vilde han  
ikke lukke mig op. Niels Chr. Nielsen omtalte ikke 
at han havde slaaet Stedmoderen. Compt gik nu  
hen til Niels Glads Broder Peter Christensen Glad og 
fortalte hvad Compt havde erfaret og blev de saa  
enige om at sætte Vagt ved Niels Glads Kone 
for at hun ikke videre skulde molestere Gaarden 
At Niels Glad siden har slaaet sin Kone veed 
Compt ingen Besked om. Et Par Aar efter at 
Marie Larsdatter for 15 Aar siden blev gift med  
Niels Glad, henfaldt hun --- saa gik i det mindste Ryg- 
tet --- til drik og i de sidste 4 a 5 Aar, har hun ude- 
lig beruset sig. Compt kjender i øvrigt ikke noget  
nærmere til forholdet mellem Niels Glad og hans 
Kone, thi det er et Sted hvor Compt sjældent kom- 
mer. 
Forklaringen oplæst, , ratihelevt.                               !!!!!! 
demitteret. 
 
--------------------------  
 
3. Gaardmand Peder Christensen Glad af Gan- 
drup. Han forklarede for sit Vedkommende over- 
ensstemmende med Ove Jensen. Compt fuld- 
te med sine Karle hen til sin Broders Gaard, men 
han saae ikke noget til Broderens Kone, det blev  
sagt at hun var gaaet i seng. Niels Chr. Niel- 
sen som var der omtalte ikke at han havde slaaet 
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hende. Compt gik strags hjem igen. Compt kom- 
mer ellers sjældent hos sin Broder Niels Christensen 
Glad. ” det er siger Compt, nu kommet for vidt 
imellem Compts Broder og hans Kone som det 
vel kan komme, hun er jo fuld saa godt som be- 
standig og de ligger og prygler paa hinanden, det 
er noget som folk snart ikke mer gjør nogen 
Regning paa. ”  at Compts Broder siden har slaaet 
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sin Kone veed Compet ikke videre end at Doiko- 
ren da han igaar havde været ude at syne hende 
Kom ind og fortalte Compt det. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
demiteret. 
 
---------------------------------  
 
4. Gaardmand Niels Christian Nielsens Kone Dorthe 
Marie Pedersdatter 32 Aar gl. Hun forklarede paa 
Anledning for sit vedkommende overensstemmen- 
de med Frederikke Charlotte Bendtsdatter forsaa- 
vidt angaard at Compt skubbede Niels Glads Kone 
bort, idet hun bemærkede at hun var nødt til at 
skubbe hende fra sig, saasom hun tog Compt i Nak- 
ken. Hun var urimelig fordi hun var beskjæn- 
ket. Hun vilde komme Gjær paa Øllet, men det 
havde Compt allerede gjort. Om Natten kom Compt 
Svigerfader han vækkede dem, fortalte dem at 
hans Kone var reent gal og havde slaaet alle Ru- 
derne i Sovekammervinduet ind saa at han 
ikke kunde være der samt bad Compts Mand om 
at gaae hen og holde Styr paa hende. Han opfordre- 
de ikke saa vidt Compt hørte Compts Mand til 
at slaae Stedmoderen, men Compt maa bemær- 
ke at hun en Stund før Compts Mand blev 
færdig til at gaae, var ude i Køkkenet. Hun saae 
ikke at hendes Mand tog Stok med sig da han 
gik, men hun bemærker at han pleier at tage 
Stok med naar han gaar ud om Aftenen. 
Den fra Sognefogeden fremsendte nu i Retten 
tilstædeværende Stok, vedkendte hun sig som 
hendes Mands. Lidt efter at Compts mand 
var gaaet, gik Compt ogsaa ledsaget af sin Pige 
hen til Gaarden, fordi hun vilde see hvorledes 
det stod til. De gik først til Sovekammervinduet 
Compt saae allerførst ikke at hendes mand 
pryglede sin Stedmoder. Compt kaldte udenfor 
Sovekammervinduet paa ham. Hvad hun egent- 
lig vilde ham vidste hun ikke. Hun kom strags  
og bad han saa Comptde om at komme ind og 
tænde Lys hvilket Compt ogsaa gjorde. Da Compt 
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kom ind og havde faaet tændt Lys sad Compts 
Mands Stedmoder paa en stol i Dagligstuen. 
Compt saae at hun var beskjænket, men ikke at hun 
var mishandlet og hun yttrede heller Intet derom  
hun gik strags efter i Seng. At Niels Glad siden  
har slaaet hende, veed Compt ikke. 
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Oplæst, ratihelevt.                                          !!!!!! 
demitteret. 
 
--------------------------  
 
5. Christen Peder Nielsen Søn af Niels Christensen Glad 
27 Aar gl. Han afgav at han ikke veed andet end 
efter hvad folk har sagt, at hans Broder har slaaet 
sin Stedmoder. Compt kom ned til Gaarden om 
Morgenen efter at det skulde være passeret. Compt  
har ingensinde tænkt at ville slaae sin Stedmo- 
der og han benægter at have udladt sig ved Mid- 
dagsbordet saaledes som hans Stedmoder har for- 
klaret om ham. 
Oplæst , ratihelevt.                                          !!!!!! 
demiteret. 
 
----------------------------  
 
6. Niels Christensen Glad af Gandrup. Forholdt 
den framlagte Erklæring fra Distritslæge Schøletr  
benægter han at have tilført sin Kone de deri om- 
meldte Læsioner. Hun kom sidste Torsdag Nat 
hjem i beskænket Tilstand og vilde lægge sig i Sen- 
gen hos Compt som havde sine to Børn i Sen- 
gen hos sig. Da hun ikke kunde magte at gaae 
ordentlig i Seng, men Kastede sig over Compt, 
skubbede Compt hende fra sig. Derved faldt hun 
om paa Gulvet og stødte sig paa en Stol som stod  
ved Sengen. Det maa være ved Faldet mod den- 
ne Stol at hun har faaet Beskadigelsen; thi 
Compt har ikke slaaet hende. 
Oplæst , ratihelevt.                                          !!!!!! 
demitteret. 
 
---------------------------------  
 
Forhøret udsat. 
Retten hævet                Retsvidner 
Mennig                   M Nielsen    J Musmann 
 
 
 
 
 
Aar 1860 den 3 Marts blev en Politiret sat 
paa Tingstedet i Nørresundby og administrerert af 
den ordinærer Dommer i Overværelse af Rets- 
vidnerne Nielsen og Musmann, 
hvorved 
N39/1860 Forhøret contimerede; Dommeren bemær- 
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kede at Forhøret var ansat til at contimeres igaar 
men at han da ikke kunde faa det foretaget 
fordi han ved anden Forretninger som nøvengjorg- 
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lig maatte fremmes igaar, navnlig Retsplein 
og Comminalmøder var beskjæftiget her om  
Morgenen til Aftenen. Ll herved 9. 
Dernæst mødte og fremstod: 
 
--------------------------------  
 
1. Gaardmand Niels Christensen Kaldet Glads Kone 
Marie Larsdatter af Gandrup. Hun viser at  
hendes ene Øje som endnu imidlertid er meget 
rødt indvændig dog er i god Bedring. For øvrigt 
er hun endnu stærkt degorlereret med mørke Plet- 
ter under begge Øjnene. Hun bemærker at hendes  
Mand kun gav hende et Slag med Knyttet Næve  
i det Høire Øje, det som er rødt indvendigt, men at  
der siden ogsaa er fremkommet Pletter paa Kinden  
nærmest under det andet, det venstre Øje. Der  
er ogsaa en mørk Plet øverst på Næsen. Hun 
afgiver vidre paa Anledning at hendes Mand  
da de Onsdagen d 22 fM efter at have været i forhør 
her i Retten kom hjem var meget vred og forbød  
Compt om Aftenen at gaae i hendes Seng ved ham. 
Hun maatte derfor lægge sig hos Tjenestepigen. Den- 
ne var syg og sengeliggende Dagen efter og Compts  
Mand blev ogsaa liggende i sin Seng hele Tors- 
dagen. Om Torsdagen d 23 Eftermiddag anmodede  
Pigen Compt om at gaae ind til Aftægtsmand  
Søren Hald i Gandrup og bede ham komme op til 
Pigen. Morgenen efter, for at udrette et Ærinde  
for hende paa Gandrupgaard. Compt bad sin  
Mand om Tilladelse til at gaae. Dette Ærinde;  
denne gav han. Klokken var efter Compts Skjøn  
mellem 8 og 9 da hun gik hen til Hald og da  
hun efter vel omtrent 1 Timestids forløb kom 
tilbage vilde hun gaae i sin Seng hos hendes  
Mand ogsaa fordi den Seng hvori Pigen havde  
sit Natteleie var saa smal at to Personer e- 
gentlig ikke kunde ligge i den. Han vilde  
imidlertid ikke tilstæde Compt at gaae i Sen- 
gen. Hun satte sig da paa Sengekanten og paa  
ham gode Ord samt Klappede ham paa Kin- 
den og tiggede og bad ham om at komme  
i sin Seng, men i stedet for at indrømme dette  
gav han Comptden pludselig med sin Knyttede  
Næve det ovenmeldte Slag i hendes højre Øje. 
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Der var til den Tid ikke Lys i Soveværelset. 
Compt faldt dog ikke omkuld ved Slaget, men  
det sortnede for hendes Øjne og hun fik meget 
ondt. Da hun imidlertid havde rettet sig No- 
get gik hun ned til Madam Richter i Gan- 
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drup hvor hun fik sit beskadigied Øje badet og Tør- 
klæde om det. Ved Madam Richters Søn Jens blev 
Comptden fulgt tilbage til sit Hjem. Compts Mand  
havde imidlertid bragt deres ældste Barn, som laae i  
Sengen hos ham ind hos Tjenestepigen ( han havde un- 
der Comptdens tidligere Samtale med ham den Af- 
ten sagt, at han herefter vilde have Børnene liggende  
hos sig og ikke have Comptden i Sengen der ). Da  
Comptden kom tilbage fra Richter fik hun imidler- 
tid Lov til at ligge i Sengen hos ham. Hun holdt  
Sengen i 3 Dage fordi hun paa Grund af Beskadi- 
gelsen af Øjet ikke kunde taale at være oppe.  
Læsionen i Øjet medførte navnlig ogsaa stærke Smer- 
ter i Hovedet. Om Løverdagen den 25 f.M. kom  
Compts Broder Gaardmand Christen Larsen af  
Gaaser som havde hørt at Compt var bleven slaaet  
i Øjet op til hende og tog han da til Sundby og  
gjorde Anmeldelse til Politiet, samt fik Di- 
strictslægen ud til Compt. Ved brug af 4 Fyle- 
mid er Øjet lettedes en del af smerterne.  
Compt siger at det gjorde voldsomt ondt da hendes  
Stedsøn pryglede hende og at det sortnede for hendes  
Øjne samt at hun fik Ondt, men at hun ikke egent- 
lig besvimede. Hun har aldrig besvimet. Hun  
forsikkred at hun ikke var beruset den Aften Compts  
Mand slog hende i Øjet ja at hun end ikke havde  
smagt eller smagte Brændevin den Dag eller Aften. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
---------------------------  
 
Dernæst forelæst Compts Mands forklaring under  
forhøret den 27 f.M. benægter hun denne paa det be- 
stemteste idet hun forsikkrer og uopfordret tilbyder  
adelig at bekræfte at det er tilgaaet aldeles saaledes  
som hun nu foran har forklaret og at hun ikke til  
den omhandlede Tid var beskjænket. 
Hun siger at hun tværtimod passede sit Huues og op- 
vartede sin Mand den Dag saagodt hun kunde,  
saa at hun rigtignok ikke havde forskyldt at han slog 
hende saaledes. 
Oplæst , ratihelevt.                                          !!!!!! 
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-----------------------------  
 
Efter dernæst at være forelæst hentes Tjenestepigen  
Bendtsdatters, forklaring under forhøret d 27 f.M. 
siger Compt at hun ikke har videre at bemærke  
mod denne. ( hun skulde rigtignok ogsaa have  
haft nogle Hyldeblomster til Pigen, men dem  
fik hun ikke ) end at det er ganske urigtig at  
Comptden Torsdagen d. 23 f.M. var endog saa i nogen 
somhelst Grad beskjænket og at det ældste Barn var  
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Kommen i Seng til Pigen, da Comptden i Torsdags  
aftes kom hjem samt at Comptden visseligen ikke lagde  
sig ved sin Mand i Sengen, men derimod sad som  
meldt paa Sengekanten. Paa den Stok med hvil- 
ken Arasranten slog Comptden var der en stor Jern- 
dupsko; denne havde han slaaet af  idet han maltrak- 
terede Compt med Stokken. Arastantens Kone bad  
Pigen om at see efter den naar hun feiede og den  
blev ogsaa funden, men saa vidt Compt ved af  
Arrestantens egen Kone. Foreviist den fremkom  
en Stok erklærede Compt, at hun ikke saae rettere end 
at det er Arrestantens og at den Jerndupsko, som nu  
er paa den er den som under hans Overfald paa Compt  
faldt af den. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
Afterendt. 
 
-------------------------------------   
 
2. Gaardmand Niels Christensen kaldet Glad af Gan- 
drup, som efter at være forelæst hans Kones forklaring  
vedblev at benægte at hade tilført hende noget  
Slag i Øjet eller andetsteds, han vil kun som af  
ham tidligere forklaret have skubbet hende bort fra  
sig. 
Afterendt. 
 
--------------------------  
  
Dernæst framstilledes Arrastanten Niels Christian  
Nielsen, som efter at være foreviist den fremkom- 
ne i Retten tilstædeværende Spanskrørsstok ved 
kjendte sig denne som den hvormed han ved den  
omhandlede leilighed slog sin Stedmoder. Stokken  
fandtes ved Eftermaaling at være godt maalt  
1 ½ Alen lang. Øverst ved Knuppen i Omkreds 3 Tom- 
mer, nederst ved Dupskoens Begyndelse 2 ½ Tomme  
i Omkreds. Dupskoen, som er af temmelig tykt  
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Jern, er 3 ½ Tomme lang og ved den nederste Ende  
ikke fuldt 2 Tommer i Omkreds. Arrestanten  
som havde paaseet disse Maal, erklærede paa An- 
ledning at disse er rigtige. Compt vedblev  
at det ikke var hans Bestemmelse fra Hjemmet  
at nægtet hans Fader rigtignok sagde til ham at  
hun Compts Madmoder ikke var bedre værd, end  
at hun skulde tæskes, at slaae sin Stedmoder  
og at han derfor ikke til saadant Brug tog sin  
Stok med sig, men at Tanken om at prygle hende  
først og pludselig opstod hos ham idet han blev  
saa ærgerlig ved et at hun sagde at hun skulde  
gjøre alt det Onde paa Gaarden, hun kunde og at  
han saa idet samme gav sig til at slaae hende. 
Compt blev foreholdt at det synes lidet sandsynligt 
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at dette hans Afgiven er rigtig saasom det i al  
fald maa være meget paafaldendt at han stod gan- 
ske stille og i Mørke og ikke tiltalte Stedmoderen da  
hun gik igjennem Stuen og at han tog sin Stok med  
sig op i Soveværelset. Han bemærker derimod at  
han blev staaende stille som meldt fordi han som  
han siger dog vilde see hvad hun vilde foretage sig  
eller hitte paa naar hun kom og at det var til- 
fældigt at han beholdt Stokken i Haanden da han gik  
op i Soveværelset hos hende. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
-----------------------------  
 
Dernæst fremstod Arrestantens Madmoder Marie 
Larsdatter. Arrestantens forklaring under forhøret  
den 24 f.M. og i dag blev hende forelæst. Hun forsikkre- 
de at hun ikke indlod sig til Arrestanten om at hun  
vilde gjøre alt det Onde paa Gaarden som hun kunde. 
Sligt var og har aldrig været i hendes Tanker. Arre- 
stanten foor paa hende og slog hende idet han sagde  
at han nok skulde tuve med hende og at hun ikke  
skulde troe at det var den Gamle, hans fader, hun  
havde for sig. Comptden bande eller skjælde ikke da 
Arrestanten slog hende ( hun bander bemærker hun 
ikke saae meget, det er ikke hendes Vane ) men hun  
jamrede sig og bad for sig. Det er rigtig at Arre- 
stanten vilde have at vide hvor to af Hønsene  
paa Gaarden var blevet af, men det kunde Compt  
jo ikke sige ham, thi hun havde ingen af dem  
taget og der er som Compt senere har seet heller  
ingen af Hønsene borte. Compt var ikke den  
Aften Arrestanten slog hende beskænket og derfor  
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veed hun saa godt hvad der passerede. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
-----------------------------------  
 
Under den confrontation som derefter anstilledes  
mellem Marie Larsdatter og Arrestanten vedblev  
enhver af dem til Afgivne idet Arrestanten  
bemærker at Larsdatter ogsaa siden sagde til Ove Jen- 
sen da han kom at hun skulde gøre alt det Ondt  
paa Gaarden hun kunde gjøre. 
Marie Larsdatter i Anledning heraf bemærker at  
hun slet ikke saae Ove Jensen den Aften, men hørte  
at han var inde i Dagligstuen eller udenfor. Compt  
hørte at Arrestantens Kone medens, Arrestanten  
slog hende i Dagligstuen, raabte (saavidt Compt kun- 
de skjønne stod hun dengang udenfor Sovekammer- 
vinduerne ) tre gange: ”Niels Christian nu skul- 
de holde op at slaae hende nu er det nok.” Compt  
gentager at hun ikke den omhandlede Aften var  
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beskjænket og at hun derfor godt veed hvad der  
passerede. Havde Arrestanten bemærket han vilde  
givet hende et Par Ørefiner skulde hun ikke have  
fostredt saa meget paa det eller anmeldt ham,  
men at han jo behandlede Comptden aldeles umenne- 
skeligt og at vel Ingen, kunde have faaet ham til  
at behandle et Høved saaledes som han behandle- 
de Compt. Arrestanten vedbliver at hans Madmo- 
der ved den omhandlede Leilighed bandte og skjælde  
Compts fader fortalte da han kom til Compt at Hønse- 
ne skræppede i Hønsehuset da han gik fra Gaarden  
og at hun, Compts Stedmoder, vist havde været hen- 
ne i Byen og solgt nogen af Hønsene og at det var  
derfor at Compt tiltalte hende om Hønsene. Om  
nogen af disse var borte ved Compt ikke. 
Marie Larsdatter vedbliver foreholdt Ove Jensens  
forklaring at han ikke var i Soveværelset medens  
Compt var der. 
Oplæst, , ratihelevt.!!!!!! resyectire !!!!!!! af Arrestanten og Marie  
Larsdatter. 
 
------------------------------  
 
Arrestanten afgav dernæst at han er 30 Aar gl.  
født i Gandrup af forældre Gaardmand Niels  
Christensen Glad og dennes nu afdøde Hustru  
Maren Larsdatter, døbt og confirmeret i Westerhassing  
Kirke. Compt har bestandig været hos sine for-  
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ældre indtil han for 8 Aar siden blev gift og fik  
hans nuhavende Gaard i Gandrup, naar und- 
tages, at han i Aarene 1848 og 1849 var indkaldt  
som Søværnspligtig. Det første Aar gjorde Compt  
kun Tjeneste paa Marinens Tukkelloft og det an-       !!! 
det Aar var Compt en 14 Dagestid med at lakle    !!!!!!! 
Linieskibet Skjold, men da Compt har Broktil- 
fælde, kom han ikke ud med skibet, men blev  
permitteret.                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Compt har ikke været tiltalt eller straffet. 
Oplæst vatihaleret.  I Betragtning at Arrestan- 
tens Stilling som Gaardeier og efter Sagens  
nuværende Standpunkt, fandt Dommeren  
at kunne veløgsne Arrestantens Arrest.   !!!!!!!!!!!!!! 
Han blev demitteret. 
 
---------------------------  
 
Dernæst fremstod Gaardmand Niels Christen- 
sen Glad som forholdt hans Søns forklaring  
om at Compt da han den omhandlede Nat kom  
til hans Gaard yttrede om Compts kone ”at hun  
ikke var bedre værd end at hun skulde tæskes”  
erklærede at han aldrig i sine Dage har sagt saa- 
 
Udskrift side nr.  22  
 
ledes til sin Søn. Han vedblev fremdeles, at han  
ikke har slaaet sin kone. 
Dommeren afsagde derpaa saadan 
 
-----------------------------  
 
Kjendelse 
 
Da de fremkomne Omstændigheder maa give  
høi Grad af formodning for at Gaardmand Niels  
Christensen Glad har slaaet sin Kone som af hende 
anmeldt og det derfor og efter det øvrige fremfom- 
ne ansees fornødent at han holdes tilstæde til sagens 
nærmere Undersøgelse maa han blive at belægge  
med Varetægts arrest.  
thi eragtes                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Gaardmand Niels Christensen Glad af Gandrup 
bør belægges med Varetægts arrest. 
Kjendelsen oplæst. Arrestanten overleveret.  
forhøret udsat. 
Retten hævet                    Retsvidner 
Mennig                     M.Nielsen     J.Musmann 
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Aar 1860 den 7 Marts blev en pålitiret sat  
paa Tingstedet i Nørresundby og administreret af den  
ordinære Dommer i Overværelse af Retsvidnerne  
Nielsen og Musmann, 
hvor da 
 
N39/1860 Forhøret continnerede. Dommeren bemærke- 
de at Madam Richter, som var beordret tilsagt til  
Møde i dag har ladet meddele, at hun ved Sygdom er  
forhindret fra at komme tilstæde: 
Dernæst mødte og fremstod: 
 
1. Ungkarl Jens Richter af Gandrup. Han forklare  
da paa Anledning at Niels Christensen Glads Hustru  
en Aften for kort siden ( Datoen erindre Compt  
ikke ) Kl omtrent 11 kom ned til Compts Moder hos 
hvem Compt opholder sig.  Hun havde et Tørklæde bun- 
den om det ene Øje, som var stærkt opsvulmet; det  
andet feilede saavidt Compt kunne see Intet. 
Hun fortalte at hendes Mand havde tilførit hende  
Beskadigelsen ved et Slag paa Øjet idet hun havde  
villet i Seng hos ham, men han ikke havde ville  
tillade det. Hun bad Compt Moder om noget  
Oleldike !!!!!!! til at bade Øjet i, men Compt Moder fra  
raadede hende dette fordi hun troede, det kunne være  
skadeligt at bade Øjet, naar hun strags igjen skulde  
ud i Kulden. Compt kunde ikke navnlig hverken  
paa hendes Gang eller Tale skjønne at hun var  
beskjænket. Comp fulgte hende hjem fordi det  
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til den Tid var saa navndentlig glat paa Gaden.  
Den Aften hendes Stedsøn pryglede hende saae  
Compt hende ikke. 
Oplæst, vetihederet med tilførende at Glads Kone ikke  
yttrede med hvad hendes Mand Havde slaaet hende  
i Øjet, navnlig ikke at det var med hans knytte- 
de Næve. 
Demitteret. 
 
------------------------------  
 
2.Huusmand Hans Madsen af Gandrup. Han forkla- 
rede paa Anledning at Niels Glads Kone Marie Lars- 
datter, den Aften hendes Stedsøn pryglede hende Kl.  
omtrent 8 kom ind til Compt. Hun fortalte at hun  
havde været inde hos Compts Nabo Jens Chr. Søren- 
sen ( ikke Jensen ) med noget Maal, hun havde  
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laant af dem, men at de var gaaet i Seng  
hun forblev hos Compt omtrent en Timestid.  
hun nød intet Brændevin der. Det var ikke at skjøn- 
ne paa hendes Tale eller Gang, at hun var beskjæn- 
ket; havde hun nydt Brændevin, var det i alt  
fald ikke saa meget at det var hende til nogen Hin- 
der. Klokken omtrent 9 kom hendes Mand ind- 
til Compt og beskylde hende for at hun havde taget  
noget Meel fra ham hvortil hun svarede at hun  
havde laant noget saadant for Jens Chr. Sørensen  
og at det var dette, hun vilde give ham tilbage. 
Da Manden saa forlod Compt gik hun efter  
Compts opfordring med ham, men efter hvad  
Compt har hørt, skal hun være gaaet fra ham  
igjen paa Gaden. Hvor hun saa derefter var hen- 
ne ved Compt ikke. Da Compt havde fulgt 
Glad og hans Kone ind blev han veed at der  
udenfor hans Dør stod en Mæssing Kjeddel med  
Meel i og da han nok kunde tænke sig at Glads  
Kone havde efterladt den der, bragte Compt den  
strags til Niels Glad. Den Aften Marie Larsdat- 
ter skal være bleven slaaet af hendes Mand, var  
hun ikke hos Compt. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
Demitteret. 
 
-----------------------------  
 
3.Huusmand Søren Andersen Hald ag Gan- 
drups Kone forklarede at Niels Glads Kone Marie  
Larsdatter den aften som hun blev slaaet i Øjet 
var hos Compt kl. mellem 7 og 8 i det af hende an- 
givne Ærinde. Hun var til den Tid slet ikke beskjæn- 
ket. Hun gik igjen efter et Ophold af omtrent  
en halv Time. Hvor hun saa gik hen og naar  
hun kom hjem, ved Compt ikke.  
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Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
Denitteret. 
 
----------------------------  
 
Dernæst fremstilledes Arrestanten Niels Christensen Glad  
som skjøndt formanet til Sandhed vedblev sit Tidlige- 
re og saaledes benægtede at have slaaet sin Kone i Øjet 
og dermed tilført hende den omhandlede Beskadigelse. 
Compt blev foreholdt at hans Tjenestepige Frederikke  
Bendtsdatter har forklaret at Compt selv om Morgennen 
fortalte hende, at han om Aftenen havde slaaet sin  
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Kone og blev han yderligere forelæst Bendtsdatters forkla- 
ring i saa henseende, men han benægtede denne idet  
han siger at han aldrig har sagt saadande til hende. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
---------------------------  
 
Arrestanten overleveret. 
forhøret udsat. 
Retten hævet.                     Retsvidner 
Mennig                         M. Nielsen      J.Musmann 
 
 
 
 
 
Aar 1860 den 9 Marts blev en Politiret sat paa  
Tingstedet i Nørresundby og administreret af den ordi- 
nære Dommer i Overværelse af Retsvidnerne 
Musmann og P Sørensen. 
hvorda 
 
N39/1860 Forhøret confiameret. Deri mødte og fremstod  
Niels Christensen Glads Tjenestepige Fredrikke Charlot- 
te Bendtsdatter. Hun vedblev efter Egsaminertien sit  
tidligere Afgivne navnlig om at Niels Christensen  
Glad, da Compt om Morgenen kom ind i Soveværelset  
og saae at Konens ene Øje ( Konen laae til den Tid  
i Sengen hos Manden ) var saa blaat og ophovnet, 
yttrede at hun, Konen, om Aftenen havde lagt sig  
over ham i Sengen, at han ikke havde kunnet taale  
dette og at han derfor havde slaaet til hende, men at  
han ikke vidste hvor han havde ramt hende. Konen var  
vel vaagen, men hun yttrede ikke noget. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
---------------------------  
 
Dernæst, fremstilledes Arrestanten Niels Christensen  
Glad, som efter at være forelagt Frederikke Charlotte  
Bendtsdatter nu Afgivne nægtede Rigtigheden af dette  
han vil aldrig have udladt sig til Bendtsdatter om at  
han havde slaaet sin Kone, idetmindste siger han  
veed han ikke at have sagt saaledes, maaskee ved  
bliver han inden havde hans Kone eller at den  
omhandlede Beskadigelse paa Øjet om Aftenen da  
hun kom hjem. 
Det var jo mørkt, Compt kunde derfor ikke see hvor- 
ledes hun saae ud. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
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Arrestanten blev derefter confronteret med Bendtsdatter 
men uden foragt da enhver af dem vedblev sit Tidligere  
Bendtsdatter demitteret.  
Arrestanten overleveret. 
Forhøret udstat. 
Retten hævet                       Retsvidner 
Mennig                     P.Sørensen      J.Musmann 
 
 
 
 
 
Aar 1860 den 13 Marts blev en Politiret sat paa  
Tingstedet i Nørresundby og administreret af den ordi- 
nære Dommer i Overværelse af Retsvidner Mus- 
mann og P.Sørensen. 
hvorda. 
 
N 39/1860 Forhøret confimieret. Deri mødte og fremstod 
Gaardmand Niels Christian Nielsen af Gandrup. 
Arrestanten Niels Christensen Glad blev dernæst frem- 
stillet og confronteret med Niels Christian Nielsen, som  
sagde ham under Øjenene at han da om Natten  
kom til ham yttrede at hun Compts Madmoder rig-  
tignok fortjænte at tærskes. Arrestanten erklærede at  
han ikke vil modsige Muligheden af at han har ud- 
ladt sig saaledes, men at han ikke kan erindre det  
derimod vil Compt nu ikke længere nægte at han  
har tilføiet sin Kone den omhandlede Beskadigelse  
paa Øjet. Hun lagde sig i Sengen hos Compt  
hvor Compts mindste Barn ogsaa laae, men saa vil- 
de hun ikke ligge stille, saa at det kunde komme  
til at sove og saa gav Compt hende som han udtryk- 
ker sig et Smæk, men det bemærker han vidre blev  
jo for haardt. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
-----------------------------  
 
Arrestanten afgav videre at han er 66 Aar gam- 
mel født i Gandrup af forældre Gaardmand Chri- 
sten Pedersen og dennes Hustru Johanne Nielsdatter,  
døbt og confirmeret i Østerhassing Kirke. Compt  
var hos sine forældre naar naar undtages 1 Aar, han  
tjente hos nu afdøde Gaardmand Anders Madsen  
i Gandrup og 1 Aar navnlig 1817 da Compt gjorde  
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Militærtjeneste i København ved 3de jyske Re- 
giments Genadeer !! Comp No erinder han ikke.  
Hans nuhavende gaard i Gandrup har Compt haft  
i 32 Aar. Han har ikke været straffet eller tiltalt. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
----------------------------------  
 
Dommeren fandt at kunne relæger Arrestanten  
Arrest. Han og Niels Chr. Nielsen bleve dimitterede. 
forhøret udsat. 
Retten hævet               Retsvidner 
Mennig                    P.Sørensen  J.Musmann 
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Aar 1860 den 21 Marts, blev en politiret sat  
paa Tingstedet i Nørresundby og administreret af  
den ordinære Dommer i Overværelse af Retsvidner- 
ne Nielsen og Musmann,  
hvorda 
 
N 39/1860 Forhøret confimerede. Deri blev fremlagt  
Skrivelse fra Stiftamtet af 16 Dennes gentegnet et  
Andragende fra Niels Christensen og Niels Christian  
Nielsen bilagt med et andragende fra en Del Mænd  
af Øster Hassing og Gandrup, til følge. 
Forhøret udsat 
Retten hævet             Retsvidner 
Mennig                 M.Nielsen  J.Musmann 
 
 
 
 
 
Aar 1860 den 27 Marts blev en Politiret sat  
paa Tingstedet i Nørresundby og administreret af  
den ordinære Dommer i Overværelse af Retsvidnerne 
Nielsen og Musmann. 
hvorda 
 
N 39/1860 Forhøret confimerede. Deri blev fremlagt en  
Skrivelse fra Niels Glads Kones 2 Brødre Christen Larsen  
og Anden Peter Larsen af Gaaser til Indlemmelse  
saalydende: 
Vor Søster, Niels Christensen Glads Kone i  
Gandrup har paany henvendt sig til en med  
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Beklagelse over lidt Mishandling af hendes  
Mand efter Hjemkomst fra Nørresundbye og  
da det deraf tyedeligt framgaard, at en fortsættelse  
af ders Samliv som Ægtefolk ikke kan tænkes  
mulig uden aldeles at voldgive hende under en  
Behandling. Der kun kan betegnes som fordærve- 
lig og utilstædelig, saa tillade vi os ærbødigst at  
anmelde det Passende, saaledes hun har forklaret  
det for os, især i det Heele derved at bane Vej for  
en saadan Ægteskabs Skilsmisse, hvormed hun  
kan være tjent. 
Den Dag N. Chr Glad ankom til Gandrup fra  
Sundbye kom han ikke hjem om Aftenen, men  
da han anden Dagen kom hjem, begyndte han  
strags at skjælde paa sin kone, vor Søster, hvormed  
han contimeerede, af og til, til Sengetid. Nu 
lavede han sig et eget Laie med den væsentligste  
og bedste Deel af de paa ders fælles Seng væren- 
de Klæder, paa hvilket han gik til sengs og han  
viste hende til at søge Leie paa den tilbageværende  
__________ af sengeklæderne, og da hun ikke     ?????????  
antog at kunne udholde dette Natteleie i denne  
strenge Vinter og alhvad Middel til at forsyne  
sig med andre eller flere Sengeklæder var hende  
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betaget, saasom alle Gjemmer er aflaasede for  
hende, satte hun sig paa Siden af hendes Mands  
Seng og bad ham om, at maatte, dele den med  
ham om Natten, hvilken Bespøring han foruden  
med hvad Ord besvared med et Par Ørefigner. 
Dette paserede i deres Sovekammer, hvor de var 
alene og kan derfor ikke med Vidner bevises, men  
det er klart, at dersom den handel hvorved Gaarden  
er overdraget til hendes Stedsøn Christen Peter  
der vidnesfast har inviet hende i begge Tjenestekar- 
lenes Paahør, vor enlig fuldbyrdes før en Skils- 
misse er tilendebragt, er hun underkastet dobbelt  
Som for Mishandling, der let kan indrettes saaledes  
at den aldrig af hende vil kunne bevise, og hun  
har i saa fald intet andet at vente, end naar hun  
ikke længere kan udholde det at tye til nogen af os,  
hendes eneste Nærmeste, naar hendes og Mands  
fælles formue først er arrangeret efter den Plan, 
han formodes at have lagt for denne og hvorved  
hun skal være udekukket fra al delagtighed i sam- 
me. Vi har aldrig søgt at skjule vor Søsters feil,  
men det vil vist allerede fremgaae af hvad der  
i Retten er oplyst om hendes nærmeste Omgivel- 
ser hvad imod hende, der ingenlunde er mig, men   
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kun i den seneste Tid har antaget en alvorliger  
Karakter, at grunden til hendes feil maa siges  
i den Maade, hvorpaa hun hele sit Ægteskab igjen  
men har været behandlet i forening med hendes  
personlige Svaghed til at bov derfor langvarige  
og seig pinende Lidelser, og at hendes Udskeilser  
uden dermed at undskylde dem – have været  
paradiske, ofte med meget lange mellemrum,  
vel vist klart kunne skjønes ved at sammenlig- 
ne deres formues omstændigheder nu ved hvad  
N Glad besad da han skiftede efter sin første Hustru  
Kort før deres Ægteskabs Begyndelse, da der vistnok  
vil findes en formues foringelse, der vanskelig  
vil kunne ene tilskrives Mandens Dygtighed, især  
da hun sjældent har havt nogen dygtig Pige til hjælp  
og ofte slet ingen, hvilket nødvendigt ved en saa  
stor Bedrift maatte have bevirket en stadig og iøine  
faldende Tilbagegang, naar hun havde været en  
bestandig unyttig og endmere en ødelæggende  
Husmoder. Da det er sagt at nogle Mænd i  
Gandrup skulle have frembaaret et Bønskrift  
for det høie Stiftamt i Aalborg, for de Tiltalte  
i denne Sag, og deri især søgt at udmale vor Sø- 
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sters Vandel med de seneste f____, har vi troet  
til forsvar for vor Søster derimod, at leerde gjøre dis- 
se sidst anførte Bemærkninger, og idet vi i Et og  
Alt henstille vor høilig forreretede Søsters Sag  
under Deres Velboerenheds naadige Varetægt,  
være vi at forvente, at de vil see dem i stand til  
i lige Maade at afværge at N Chr Glad i nogen  
Maade disgemred !!!! over fællesboets faste eller løse  
formue til Præjndice for vor Søsters Berattigelse  
i samme, indtil en Skilsmisse kan komme i- 
stand og Boets Deling paa lovlig Maade finde  
Med. 
Gaaser den 17de Marts 1860 
allerærbødigst 
Christen Larsen, Anders Peter Larsen 
Velborne 
Hr. Cancellieraad Mennig 
Fremlagt i Kjær Hereds Politiret d 27 Marts 1860 
Mennig 
 
--------------------------  
 
Dernæst mødte og fremstod Niels Christensen Glads  
Hustru Marie Larsdatter. 
Hun forklarede paa Anledning, at hendes Mand da  
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han kom hjem efter at være løsladt af Arresten, Dagen  
igjennem var i høi Grad urimelig imod hende og  
saaledes blandt andet bebreidede hende at hun spiste  
for meget Brød. Han ytrede derfor for hende at han  
aldrig mere vilde søge Seng med hende. Han sendte  
Bud i Byen efter en Seng til sig og i denne lagde  
Comptden efter hans Befaling Sengeklæderne fra  
ders Seng saaledes at der i denne, hvori Comptden  
skulde ligge kun blot tilbage en Overdyne, en Un- 
derdyne og en lille Hovedpude, men ingen lagener.  
Comptden som syntes at hun, der havde ført en god  
Seng med sig til Gaarden, ogsaa nok vilde have  
en ordentlig Seng at ligge i og det saa meget med  
som der i Huset var Sengeklæder nok, skjønt inde- 
lukket for Comptden, satte sig om Aftenen hen paa  
Sengekanten hos hendes Mand og søgte ved gode  
Ord at formaae ham til at lade hende ligge i  
Sengen ved ham men han nægtede dette og gav  
hende dertil et Par gode Ørefigner. Hun bemær- 
ker, at hendes Mand, da han blev arresteret næg- 
tet han var i Besidelse af 27 M og nægtet Compt  
skylde for sit Ophold heri Byen til den Tid, ikke  
var at formuen til at indrømme hende til Dæk- 
ning heraf og til hendes fremtidige Underholdelse 
under hans fraværelse mere end 3 S. Derfor an- 
giver hun videre at han sidste Sommer nægtet 
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hun da slet ingen Tjenestepiger havde og havde et 
lille Barn at pleie, selv med egen Haand – naar  
undtages 2 Dage, hvori hun havde Én til at  
hjælpe sig – vævede 75 Alen Lærred, men at hendes  
Mand var saa utillig imod hende at han ikke vil- 
de indrømme hende at læge noget af det til Særke  
til sig nægtet hun trængte saa hvilig dertil. 
Forklaringen oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
----------------------------------  
 
Niels Christensen Glad, som dernæst fremstod og blev 
forelagt sin Kones nye Afgivne erklærede at Compt  
vel slog til hende, da hun kom og lagde sig paa Sen- 
gen ved ham, men at han ikke veed hvor han  
traf hende, da det var mørkt. Hun faldt ved den Leilig- 
hed ned fra Sengen. I øvrigt bemærker han, at han  
ikke skulde nægte hende hvad billigt kunde være  
enten af det ene eller det andet, naar hun kun  
vilde bruge det til nogen Nytte og at det ikke var ef- 
ter hans Befaling at hun tog Sengeklæderne af  
Sengen og lagde dem i den Compt havde bestemt  
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at ligge i. 
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!! 
 
------------------------------  
 
Marie Larsdatter bemærkede under Vedbleven  
af sit Afgivne at der ofte er hengaaet endog ¾ Aar  
hvori hun ikke har smagt Brændevin og at det  
er i Sorg og Elendighed over hendes Mands daar- 
lige forhold imod hende, at hun saa igjen er  
falden tilbage. Hun erklærede derefter paa Anled- 
ning at hun har tilgivet sin Stedsøn Niels Chr. 
Nielsen i Anledning af hans voldlige Overfald  
paa hende og at hun er ledet dertil, ikke som hun  
udtrykker sig enten ved Gunst eller Gave, men  
ved den Betragtning at han vistnok var som hun  
siger overilet til den Voldsomhed imod hende.  
Oplæst, , ratihelevt.                                          !!!!!!. 
Demiteret 
 
Forhøret udsat. 
Retten hævet                      Retsvidner 
Mennig                       M.Nielsen  J.Musmann 
 
 
 
 
 
 
Aar 1860 den 24 April, blev Kjær Herreds Poli- 
tiret sat paa Tingstedet i Nørresundby og admini- 
streret ad den ordinære Dommer i Overværelse af  
Retsvidnerne Nielsen og Musmann 
 
N 39/1860 Forhøret contimierede. Deri blev frem- 
lagt Skrivelse fra Marineministeriet af 7 Dennes  
med Bilag: en Straffeattest; tvende Attester fra  
Pastor Plum af 15 Dennes, betraffende vesejetde  
Niels Christensens Daab, samt Niels Chr. Nielsens  
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Daab og Confirmation, Skrivelse fra 11de Linie  
Batlioller af 13 Dennes med vedlagte Straffeattest  
2 Skrivelser fra Sognefogede Andersen i Vesterhassing  
af 11 Dennes Skrivelserne saalydende:  
 
------------------------------  
 
Marine Ministeriet. 
Kjøbenhavn d 7de April 1860. 
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I Anledning af Hr Cancelliraadets behage- 
lige Skrivelse af 29 f.M. skal Ministeriet ikke und- 
lade tjenesteligst at meddele, at Niels Christian Niel- 
sen Gandrup, Us__ent af Aalborg Amts 2det Lægd  
har været under SøEtatens Hvervning i Kjøbenhavn  
i Aaret 1848 fra 16 Mai til 10 Juni, da han blev  
demitteret indtil videre for tienger var Udygtig- 
hed og i Aaret 1849 fra 6 Marts til 9 Mai, da han  
blev demitteret som utjenste dygtig. En af Auditre- 
ren ved SøEtatens combineret Ret for Denne  
Mand udstedt Straffeattest vedlægges tjenstligst. 
Secretariate p Commando Contor        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 
Pedersen 
Til Herredsfoged i Kjær Herred  
Hr Cancelliraad Mennig. 
Fremlagt i Kjær Herreds Politiret den 24 April 1860  
Mennig. 
 
-----------------------------  
 
Fra den 11 Infantari Bataillon 
Aalborg den 13 April 1860. 
Vedlagt fremsendes de i det Kongelige Herreds- 
fogdenes verde Skrivelse af 10d sidstladen begjøde 
Oplysninger angaaende Niels Christensen af  
Gandrup. 
Staggemeur 
Ol__st og Bateillones _____  
 
Til  
Det Kongelige Kjær Herreds fogderi I Sundby. 
Fremlagt i Kjær Herreds Politiret den 24 April 1860 
Mennig 
 
-------------------------------  
 
Under en criminde  Undersøgelse Har Niels Chri-  !!!!!!!!! 
stensen Glad, Gaardmand i Gandrup forklarte  
at han, der nu er 66 Aar gammel og født i Gan- 
drup af forældre Gaardmand Christen Pedersen og  
dennes Hustru Johanne Nielsdatter, var hos si- 
ne forældre indtil han for 32 Aar siden fik sin   
nuhavende Gaard, naar indlæges at han i  
1 Aar tjente hos nu afdøde Gaardmand Anders  
Madsen i Gandrup og 1 Aar, nemlig 1817  
da han gjorde Tjeneste ved 3de jyske Infantri  
Regments Grenader Compagni.  
Sognefogeden vilde erkyndige dem om denne  
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forklaring er overensstemmende med Sandheden  
og dernæst snarst meddele mig Indberetning herefter 
Kjær Herredscontor i Nørresundby d. 10 April 1860. 
Til 
Sognefogeden i Vesterhassing 
Denne forklaring som Gaardmand Niels Chri- 
stensen Glad i Gandrup har opgivet stemmer  
overens med Sandheden. 
Vesterhassing d 16d April 1860. 
Velborne 
Hr. Cancelliesraad Herredsfogede Mennig. 
Fremlagt i Kjær Herreds Politiret den 14 April 1860 
Mennig 
 
----------------------------  
 
Under en comminal Undersøgelse har Niels  
Christian Nielsen, Gaardmand i Gandrup, efter  
Opgivende 30 Aar gammel forklaret, at han, der  
er en Søn af Gaardmand Niels Christensen Glad  
og dennes nu afdøde Hustru Maren Larsdatter,  
bestandig har opholdt sig hos sine forældre i Gandrup 
indtil han for 8 Aar siden blev gift og fik hans  
nuhavende Gaard i Gandrup, naar indlæges,  
at han i Aarene 1848 og 1849 i nogen Tid var ind- 
kaldt som Søvæenpligtig. 
Sognefogeden vilde erkyndige dem om denne for- 
klaring er stemmende med sandheden og tvest  
senest meddele mig Indberatning herefter. 
Kjær Herreds Contor d. 10 April 1860. 
Til 
Sognefoged Andersen i Vesterhassing.  
Denne forklaring som Gaardmand Niels Chr.  
Nielsen i Gandrup har opgivet stemmer overens  
med sandheden. 
Vesterhassing den 16 April 1860. 
Søren Chr. Andersen. 
Velboorne  
Hr Cancellieraad Herredsfoged Mennig 
Fremlagt i Kjær Herreds Politiret den 14 April 
1860 
Mennig  
 
-----------------------------------------  
 
Straffeattesterne til følge. 
Saa blev og fremlagt til følge Straffeattest forhør  
Jur______. 
Dernæst mødte og fremstod Niels Christensen Glad,  
som efter forholdelse vedkjende sig den fremlagte paa  
hans Navn lydende Daabsattest. 
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--------------------------  
 
Dernæst fremstod Niels Chr Nielsen  
som ligeledes efter forholdelse vedkjendte sig den 
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paa hans Navn lydende, fødsels – Daabs og Confir- 
mationsattest. 
Demitteret. 
Forhøret sluttet. 
Retten hævet                 Retsvidner 
Mennig                   M.Nielsen   J.Musmann 
 
Udskriftens Rigtighed bekræfter. 
Mennig 
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Bilag 6 Domsafhandling 
 

Forklæde til Doms protokollen 
Afskrift af Domsagt nr. nr. 12 i 1860 
ved Kjær herredsret  
på tingstedet i Nørresundby 
Fundet på Landsarkivet i Viborg 
 
Marie Larsdatter anmelder sin mand og sin stedsøn. 
 
Hovedpersonerne er: 
Marie Larsdatter der er gift med Niels Christensen Glad og hun har en stedsøn Niels 
Christian Nielsen. De er alle bosat i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred. 
 
Marie Larsdatter er Niels Christensen Glads anden kone og Niels Christian Nielsen er 
søn af Niels Christensen Glad og dennes første kone der heder Maren Larsdatter. 
 
 
Afskriften er så vidt mulig skrevet bogstavret helt som selve afskriften altså med de 
samme ord og stavemåder. Ligeledes har jeg lavet linieskift hver gang der er en ny linie 
i dokumentet. 
 
De ord jeg ikke kan læse er markeret med ___________ en understregning i stedet for 
ordet. 
 
Der se sat nogle !!! ud for de linier hvor der er et ord jeg ikke forstår. 
 
Betydningen af fremmed ordene er skrevet ud for den linie hvori de står i en (     ) 
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Dom Niels Christensen Glad 
 
Side 1 
 
Domsagt  
I Justitssagen mod Niels Christen- 
sen Glad af Gandrup, for vol- 
deligt forhold imod hans Hustru. 
 
Side 2 
 
Carl Diderih Mennig 
virkelig Cancelliraad 
Herredsfogde og Skriver 
i Kjær Herred. 
 
Gjør vitterligt: Aar 1860 den 1ste Juni formiddag  
Kl. 11 blev en Extraret sat og holdt paa Tingstedet i  
Nørresundby og administreret af den ordinære Dommer  
og Skriver i Overværelse af Retsvidnerne Nielsen og Mus- 
mann. 
 
hvorda 
No. 12 1860 blev foretaget Sag Canceliraad Procurator O- 
stenfeldt som Actor mod Gaardmanden Niels Chr. Niel-      (Actor = Anklager) 
sen og Niels Christensen Glad som tiltales, først- 
nævnte for udøvet Mishandling imod hans Sted- 
moder og Sidstnævnte for voldeligt forhold imod  
hans Hustru. 
Actor mødte og fremlagde Indlæg af 29de f.M.  
med deri paaberaabte Bilag, hvoraf Indlæget med  
Bilagene no. 1 og 2 begjærdes medtagne til Doms-         ( Domsactrins = 
actins Indlemmelse og Bilag no. 3 til dens følge               Domshandling) 
hvornæst han indlod Sagen til Dom efter den i Ind- 
læget vedlagte Paastand. 
Indlæget og Bilagene tages til Indlemmelse saalyde- 
de:  
 
Til Kjær Herreds Extreret  
I Sagen Undertegnede som Actor  
contra                                                                       ( contra = imod ) 
Gaardmand Niels Christian Nielsen og Niels 
Christensen Glad i Gandrup. 
Herved giver jeg mig den Ære at fremlægge til Indlem- 
melse i Domsacten: 
1, Stiftamtets Skrivelse af 18 dennes til mig som Actor  
i Sagen. 
2, Rettens Stævning af 24de dennes med forkyndelses paa- 
tegning og til Doms autens følge Udskrift af Kjer Her- 
reds Politi Protocol, indeholdende Undersøgelses forhøret, be- 
gyndt den 22de Februar og sluttet den 24 April D.A.  
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Ifølge Stiftamtets Skrivelse nr. 1 tiltales Gaardmand  
Niels Christian Nielsen for Mishandling imod sin Sted- 
moder, Gaardmand Niels Christensen Glads Hustru  
Marie Larsdatter, og Niels Christensen Glad for voldligt 
forhold imod nysnævnte sin Hustru, idet de Tiltaltes  
egen Tilstaaelse og øvrige under Sagen tilveibragte  
Oplysninger er de overbeviste om at have gjort sig  
skyldige i disse fortrydelser. Hvad Niels Christian Niel- 
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sens forhold angaar, da er det saaledes oplyst, at han  
efter hans fader, Niels Christensen Glad, hvis Gaard er  
beliggende i Nærheden af Tiltaltes Gaard omtrent ved  
Midnatstid, Natten til den 14 Februar, var kommen  
ind til Tiltalte, som da var gaaet til sengs og fortalte  
at Tiltaltes Stedmoder var kommen hjem fra byen  
og bankede paa for at lukkes ind, da han Niels Christen- 
sen Glad, var gaaet i Seng efter at have lukket alle Dør- 
ne og da han ikke vilde lukke hende ind fordi han antog  
hun var beruset og derfor ikke skjøttede om at hun kom i  
Sengen til ham, havde hun givet sig til at slaa alle  
Ruderne i Vinduet til Sovekammeret i stykker, saa han  
for Blæsten derigennem ikke kunde ligge i Sengen, men  
gik om til Tiltalte og bad om at maatte blive liggende  
der om Natten ---- var staaet op af sin Seng tog sin  
Spanskrørsstok og gik hen til forældrenes Gaard, hvor  
han først tændte Lys, men da hans Stedmoder ikke var  
i Sovekammeret eller i stuen, slukkede han igen Lyset  
og blev stående i Mørket i Stuen. Strax efter kom  
Stedmoderen og gik derigjemmen og til Sovekammeret  
uden at Tiltale da sagde noget eller gav sig tilkende  
for hende; men da hun var kommen i Seng gik han  
og i Sovekammeret til hende og spurgte hvorfor hun havde  
slaaet Vinduerne ud og hun, som Tiltalte foregivet  
men som Stedmoderen har benægtet, dertil svarede at det  
havde hun Lov til og at hun skulde gjøre alt det Onde paa  
Gaarden hun kunde, blev han saa hidsig at han først tog  
og ruskede hende i Haaret greb hende derpaa i Armen  
og sled hende ud af Sengen, Kastede hende 2 gange om paa  
Gulvet i Sovekammeret og gav hende som han siger, 1 Slag  
over Ryggen med sin medhavende Spanskrørsstok. ---- 
Han slæbte hende derpaa i den ene Arm fra Sovekammeret  
igjennem Gangen ind i Dagligstuen, hvor han, efter at  
have lukket Døren, tildelte hende en del Slag med sin  
Spanskrørsstok, uden at han vil vide hvor han slog hende  
da der var mørkt i Værelset, men først da han, som han har  
udtrykt sig, var leed af at slaae hende længere, holdt han  
op dermed. Tiltaltes Kone var imidlertid kommen  
til Gaarden og raabte uden for Vinduerne, at han  
ikke maatte slaae sin Stedmoder, han bad da hende  
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om at komme ind og tænde Lys, og da hun kom ind  
med dette havde han holdt op med at slaa hende. 
Strax efter kom naboen Ole Jensen, hvem Tiltalte  
paa Veien da han gik hen til faderens Gaard, havde  
kaldt op af Sengen og bedt om at komme derhen, og  
saae ind i Stuen og foranstaltede at der blev sat vagt  
ved Stedmoderen om Natten, for at hun ikke skulde  
gjøre en Ulykke paa Gaarden. Stedmoderen sad paa  
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en stol i Stuen da Tiltaltes Kone kom derind, men gik  
Kort derpaa op i Sovekammeret og lagde sig i Sengen og  
hun sad paa Kanten af denne da Ole Jensen kom tilstæde.  
Efter hvad der er oplyst, har Tiltalte i omtrent en ¼ time tum- 
let med og banket sin Stedmoder med Stokken paa forskel- 
lige Steder af legemet og efter Lægens Attest var hun  
behviden i høj Grad voldeligen mishandlet, begge  
Armene, i særdeleshed den Højre, Ryggen paa mange  
Steder, samt den højre Hofte, viste tydelige Spor af utal- 
lige hende tilførde Slag og stød, de var ophovede,  
smertefulde, rødlig blaa af en betydelig Del underlø- 
bet Blod. Spanskrørsstokken hvormed han bankede,  
havde en ved Maaling befundet godt 1 ½ Alen lang  
i nedeste ende i Omkreds 3 Tommer, nederst ved Dip-            ( Dipsko = nederste 
skoens Begyndelse 2 ½ Tomme i Omkreds og forsynet med      ende af stokken ) 
en Jerndipsko, der under brugen var sprunget af, og  
Tiltalte har i Ordets fulde Betydning saaledes tæsket Sted- 
moderen, der kun var iført Nattrøie og Klokke og om              ( Klokke = nathue ) 
hvem det end ikke er oplyst: at hun satte sig til Mod- 
værge og meget mindre som Tiltalte har foregivet: at 
hun havde overfaldet ham.---- at det i høieste Grad er  
oprørende at et Menneske har kunnet mishandle et  
andet værgeløst Menneske paa en saa skjændig og gruop- 
vækkende Maade ---- og Tiltalte maa derfor være  
saa meget mere hjemfalden til en alvorlig Straf som  
det var hans Stedmoder han saaledes har mishandlet. 
 
Ligeledes er tiltalte Niels Christensen Glad var bevist  
om at have mishandlet sin Kone Marie Larsdatter med  
Hug og Slag idet han om Aftenen kl. 8 a 9 den 23 Februar 
som var Dagen efter at hun havde været i forhør i Anled- 
ning af den hende af Sønnen tilførde Mishandling--- 
da hun vilde gaa i Seng til ham som allerede var gaaet  
til sengs, men som han ikke vilde tillade hende og me- 
dens hun siddende paa Sengekanten vedblev at bede  
ham derom, i stedet for at indrømme dette har givet hende  
et saa voldsomt Slag med sin Knyttede Haand i Ansigtet  
over Øjnene, saa det sortnede for hende og hun fik meget  
ondt og maatte der efter holde Sengen i 3 Dage fordi  
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hun paa Grund af Beskadigelserne i Øjet ikke kunne taale  
at være oppe. Efter den af Lægen, som var bleven hentet  
for at syne hende, afgivne erklæring befandt han hende paa  
begge Øjenlaagene og paa Kinderne opsvulmende blaalig  
guul af underløben Blod især paa høire Side hvor svul- 
sten var stærkest saa hun ikke kunne aabne det; men han  
antager dog at beskadigelsen med hensigtsmæssig Pleie  
og behandling kan heltedes uden varige skadelige følger  
for Synet. Fremdeles er den Tiltalte overbevist om  
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at han, efter at han den 13de Marts var bleven løsladt  
af Arresten, hvor han havde været hensat i nogle Dage  
i Anledning af fornævnte hans voldsomme forhold  
imod sin Kone, om aftenen havde taget de fleste Klæ- 
der af den Seng hvori de pleiede at ligge og lagt dem  
paa en anden Seng, hvor han lagde sig og da hun  
bad ham om Tilladelse til at ligge i Sengen hos ham  
fordi der var saa faa Klæder og ingen Lagner paa den  
anden Seng og hun til den Endte havde sat sig paa  
Sengekanten hos ham, nu alene nægtede dette men  
derhos gav hende et Par gode Ørefiner saa hun faldt  
ned fra Sengen, men hvorved hun dog ikke tog vidre  
Skade. 
De Tiltalte have foregivet som Motiv til at de havde mis- 
handlet Marie Larsdatter som anført; at hun er meget  
forfalden til Drukkenskab og derved ødelægger Manden,  
men selv om hun er henfalden til denne Last, hvilket  
efter de erhvervede Oplysninger vel ikke kan nægtes, er det  
dog ikke oplyst at hun ved de ommeldte Leiligheder havde været  
i beruset Tilstand og ialt fald kunde dette ikke, lige saa lidt  
som den Omstændighed at hun havde slaaet Sovekammer- 
vinduet i stykker i fjernste Maade berettige Niels Chri- 
stian Nielsen til at fornærme og meget mindre til at  
mishandle sin Stedmoder derfor. Den anførte Last hos  
Marie Larsdatter er der i den efter hvad der er oplyst vel  
værest fremkaldt ved Manden Niels Christensen Glads  
strænge Behandling og utilbørlige forhold imod hende som  
hans Ægtefælde, saa at hun af Sorg og Elendighed derved  
er bleven drikfældig. 
Hvad dernæst de Tiltaltes Straf angaar, da frammes  
at Niels Christian Nielsen, der er 30 Aar gammel og  
ikke forhen tiltalt eller straffet ifølge Bestemmelserne i  
Forordningen af 4de Oktober 1833 § 4 og 6 sammenholdt  
med § 22 og 23, maa blive at idømme Strafarbeide  
som efter forbrydelsens Beskaffenhed da den er udført baa- 
de med Overlæg og imod en fuldkommen sagesløs Qvin- 
de, der var hans Stedmoder, skjønnes ikke at kan blive  
mindre end 3 Aars Arbeide i Forbedringshuset. 
Og Niels Christensen Glad, der er 66 Aar og heller ikke  
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tidligere har været tiltalt eller straffet, maa formentlig  
blive at straffe efter bemeldte forordnings § 3 og 6 samt  
§ 23 med Fængsel paa Vand og Brød mindst i 4 gange  
5 Dage, eller paa Grund af hans Alder i Henhold til  
Forordningen af 12 Juni 1816 § 7 med Fængsel paa  
simpel Fangekost i 80 Dage. 
Da der af den Forurettede ikke er gjort Paastand enten  
paa Erstatning af Udgifter for hendes Helbredelse, der  
formentlig maa blive at udrede af Niels Christensen  
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Glads og hendes fælles Bo, eller paa Godtgjørelse for de hende  
paaførte Lidelser, Svie og Smerte, saa vil der ikke kunne  
være Spørgsmaal om at tilkjende den forudrettede Marie Lars- 
Datter disse, hvorimod de Tiltalte maa være at tilpligte in- 
solidum at udrede alle af deres Arrest, denne Sags forfølg- 
ning og Dommerens Exaqutation flydende Omkostninger.  (Exqutation=ekstra) 
 
Thi bliver saaledes min Paastand. 
At Tiltalte Niels Christian Nielsen hendømmes til  
Forbedringshuus arbeide i 3 Aar. 
at Tiltalte Niels Christensen Glad dømmes til at hensættes  
i fængsel paa simpel fangekost i 80 Dage. 
og at begge de Tiltalte tilpligtes in Solidum at udrede  
alle af ders Arest og denne sag samt dommerens Exaqution  
flydende Omkostninger. 
Saaledes indleder jeg Sagen til dom, hvorved jeg forvent- 
ning et paasende Salær for Aitervlet tilkjendes. 
Aalborg den 29de Maj 1860 
ærbødigst N. Ostenfeldt 
fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 1 juni 1860 
Mennig 
I henhold til de Oplysninger, der indeholdes i vedlag- 
te Udskrift af et ved Kjær Herreds Politiret optaget Forhør med 
vedhæftede Bilags anordnes herved Justitsaition mod  
Gaardmand Niels Christian Nielsen af Gandrup for mis- 
handling imod hans Stedmoder Gaardmand Niels Christen- 
sen Glads Hustru Marie Larsdatter, samt mod bemeldte Gaard- 
mand Niels Christensen Glad sammesteds for voldeligt  
forhold imod nysnævnte hans Hustru, og Hr cancelliraad  
der anmodes tjenstlig om som Actor at ville udføre           ( Defensortet = 
Sagen i hvilken Defensortet er overdraget til Procurator      forsvaret ) 
Bentzen.                                                                                ( Procurator = 
Aalborg Stiftamthuus den 18 Mai 1860.                                 Forsvarer ) 
Dateletrøm 
 
Til Hr. Cancilliraad Procurator Ostenfeldt. 
Fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 1ste Juni 1860 
Mennig 
                  ------”------  
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Carl Diderik Mennig 
Virkelig Cancellieraad og Herredsfogd 
i Kjær Herred 
Gjør vitterligt: at efter Begjæring af Cancellieraad 
Procurator Ostendeldt i Aalborg som beskikket Actor,  
indstævnes herved Gaardmand Niels Christian Niel- 
sen og Gaardmand Niels Christensen Glad begge af  
Gandrup By til at møde for Kjær Herreds Extraret  
som holdes paa Tingstedet i Nørresundby Fredagen  
den 1ste Juni næstkommende kl 11 formiddag for  
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Documenter at see irettelagt, Saggivelse at møde             !!!!!!!! 
op og Dom at lide: førstnævnte for udøvet Mishand- 
ling imod hans Stedmoder Niels Christensen Glads  
hustru Marie Larsdatter og Sidstnævnte for voldeligt for- 
hold imod nysnævnte hans Hustru samt til at udrede  
alle af Denne Sag, Ders Arrest og Dommerens Exiqu- 
tion lovligt flydende Omkostninger, Alle efter Actors  
nærmere Paastand. 
De Tiltaltes beskikkede Defenser Proqurator Bentzen  
indstævnes til at møde samme Tid og Sted for at ov- 
ertage de Tiltaltes Tarv. 
Forelæggelse og Lovdag er hævet ved forordning 3 Jun 1796. 
Til Bekræftelse ved mit Navn og Embedessegl. 
Kjær Herredscontor i Nørresundby den 24de Maj 1860 
Mennig L.P. 
Aar 1860 den 25 Mai have vi undertegnede andsvare 
Stævningsvidner fra Vesterhassing Sogn lovlig forkyindt  
foranstaaende Stævning for bemeldte Gaardmand Niels  
Christian Nielsen og Niels Christensen Glad i Ders egen  
Bopæl og Paahør hvilket hermed bevidenes under den af  
os som beskikket Verselsmænd engang i Retten af            !!!!!!!!!!! 
lagte Eed. 
Datum ut supra 
Søren Chr. Andersen          Lars Tomsen 
Lovlig forkyndt 
Aalborg d 30 Mai 1860 
Bentzen 
Fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 1ste Juni 1860 
Mennig 
 
med Undtagelse af forhørs Udskriften som tages til Følge  
De Tiltalte Niels Christian Nielsen og Niels Christensen Glad  
var mødt og fremstod. De blev gjort bekjendt med det  
Passerede og erklærede derefter paa anledning at de for den- 
neside ikke havde videre at anføre i Sagen, men overla- 
der denne til deres Defensors gode forsorg. Defensor  
Procurator Bentzen var mødt og begjøndte Udlaan af Sa- 
gens Documenter, samt da de Tiltalte ønske nu at have  
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fornyet Deres tidligere Andragende om at Sagen maa hæves  
begjærede han Udsættelse i Sagen i 3 Uger. Efter den op- 
givne Grund for Anstanden fandt Dommeren ikke at bur- 
de nægte denne og blev Sagen derefter udsat til foretagelse  
her paa Tingstedet Fredagen den 22 Dennes formiddag kl. 11 
hvilket blev samtlige Mødte tilkjendegivet. 
Extraretten hævet.                           Retsvidner 
  Mennig                                M.L.Nielsen    J.Mussmann 
 
Aar 1860 den 22 Juni blev en Extraret sat og holdt paa  
Tingstedet i Nørresundby og administrereret af den ordinære  
Dommer og Skriver fraværelse paa en Reise constit mødt  
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fuldmægtig Exam jurii Ingerslev i Overværelse af Rets- 
vidnerne Nielsen og Musmann,  
Stiftamtets Constitution af 5te Dennes blev fremlagt  
til indlemmelse saalydende: 
Idet jeg herved udlades Tilladelse til at være fra- 
værende har Jurisdietionen paa en Reise til Sjælland  
i 14 Dage a 3 Uger fra Onsdagen den 6te Dennes, hvad  
jeg derfor anmode om at min fuldmægtig Exam jurist  
Ingerslev for Tilfældet maa blive constitueret til i den  
Tid paa mit An og Tilseer at bestiger det mig anteterede  
Embede. 
Kjær Herredscontor Nørresundby den 3 Juni 1860  
Mennig 
Til det Kongelige Stiftamthuus i Aalborg. 
 
Den i forestaaende Skrivelse begjørte Reisetil- 
ladelse meddeles herved, ligesom og den anmeldte Con- 
stitution meddeles fulsmægtig, Examinereten Jurii In- 
gerslev paa Hr Cancilliraad Herredsfogde Mennigs An  
og Tilseer. 
Aalborg Stiftamthuus den 5 Juni 1860. 
Dateletrom 
Fremlagt. Kjær Retteds Extraret den 22 Juni 1860 
Ingerslev 
 
hvorda 
Sagen N. 12/1860 Cancillieraad Procurator Ostenfeldt  
som Actor mod Niels Chr. Nielsen og Niels Christensen  
af Gandrup blev foretaget. Deri fremkom indlæg fra  
Defensor Proqurator Bentzen af Dags Dato hvori han paa  
Grund af at Juistitsministeriet endnu ikke har resulveret      ( resulveret = 
paa Tiltalte Niels Christian Nielsens Ansøgning begjæres     besluttet ) 
foregiet Anstand i 14 Dage. Indlæget tages til indlem- 
melse saa lydende: 
 
Til Kjær Herreds Extraret  
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i Justitssagen mod Niels Christian  
Nielsen og Niels Christensen i Gandrup. 
Strags efterSagens Inqommination har Tiltalte Niels 
Christian Nielsen indgivet Ansøgning til Justitsmini- 
steriet om at Tiltale imod ham maatte hæves og da der- 
paa endnu ikke er reholveret beder jeg om forvijet An-   ( Anstand = udsættelse ) 
stand i 14 Dage.Aalborg Den 22 Juni 1860. 
ærbødigst  
Bentzen 
Fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 22 Juni 1860. 
Ingerslev. 
 
Anstanden blev bevilget. 
Sagen henstaar til Fredagen den 6te Juli førstkommende  
formiddag kl. 11 da den atter foretages her paa Tingstedet. 
Ex- 
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traretten hævet                        Retsvidner 
Ingerslev                      M.L.Nielsen     J.Musmann 
 
Aar 1860 den 6te Juli blev en Extraret sat og holdt paa  
Herredets Tingsted i Nørresundby og Administreret af  
den ordinære Dommer og Skriver i Overværelse af Rets- 
vidnerne Nielsen og Musmann, 
hvorda 
 
N 12/1860 Sagen Cancellieraad Ostenfeld som Actor  
mod Niels Christian Nielsen og Niels Christensen Glad blev 
foretaget. Defensor Proqurator Bentzen havde fremsendt  
sit Indlæg af Dags Dato med 2 Bilag hvilket Alt blev  
fremlagt til Indlemmelse saalydende: 
Til Kjær Herreds Extraret  
i Sagen Procurator Ostenfeldt som Actor 
contra 
Gaardmand Niels Christian Nielsen og 
Niels Christensen Glad I Gandrup. 
Idet jeg herved har den Ære at fremlægge stift- 
amtets Skrivelse af 18de Mai dA, hvorved jeg er beskikket  
til som Defensor at udføre nærværende Sag, skal jeg til  
belysning endvidere at fremlægge en anden Skrivelse  
fra Stiftamtet af 29 f.M, fremstod Justitsministeriet  
har meddelt Tilladelse til, at den beordrede Justits ac-       ( action = handling ) 
tion imod Niels Christian Nielsen maa bortfalde. 
Defensoren indskrænker sig saaledes til Niels Christensen  
Glad. Denne Tiltalte har Actor paastaaet Dømt efter  
Forordningen af 4 Oktober 1853 § 3, 6 og §23. Herom  
vil der nu formentligen ikke kunne være Tale, da der  
alene er Syrigsmaal om Slag, et der har ramt                   !!!!!!!!!!!!!! 
Tiltaltes Hustru i Øjet, uden at det er oplyst at han har  
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tilsigtet at ramme hende der, og uden at have efterladt  
nogen blivende Skade for hende, og om at Ørefi- 
gner, altsaa Handlinger, der ifølge Deres objiktive  
Beskaffenhed alene henføre under Forordningens § 1.  
At ville tvinge § 6 til Anvendelse her, hvor der ikke  
kan være Tale om ”forgaaende Onedlag” og endnu  
mindre om ”fuldkommen sagesløs Mand” tør  
jeg forvente at den værende Ret med mig vil være  
fuldstændig enig i, da der intet forandaaer af  
forhørene, som tyder paa Onedlag fra Tiltaltes Side,  
og Dennes Hustru Marie Larsdatter har ved sit iriter- 
rende og for enhver i Sognet forargelig forhold foran- 
lediget Tiltalte til at tildele hende de Slag, hvorom for- 
tæles, saaledes at hun dog vil dog næppe fornuftigviis af  
nogen vil kunnie betragtes som ”fuldkommen sagesløs”  
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Person.  Hvis der altsaa overhovedet skulde være tale om  
nogen straf for Tiltalte, hvortil jeg senere skal komme til  
bage, saa maatte denne fastholdes til en Mulkt efter § 1, og  
denne vilde da være at fastholde i Henhold til § 23 der bestem- 
mer at en høiere Straffgrad skal anvendes, hvor Gjernin- 
gen er udøvet imod Personer, hvem en særdeles Ærlidighed  
eller Kjærlig Omhu skyldes. Da § 23 kun omtaler en høiere  
Straffegrad, men ikke foreskriver Anvendelsen af en høire  
Art af Strafe, hvilket udtrykkelig er angivet ved at tilføie  
”hvor Straffens Beskaffenhed tillader det” uden at lægge til,  
at en høiere Strafferet i modsat Tilfælde skal anvendes, kan  
her i intet Tilfælde være Tale om en anden Straf end en Muldt. 
Dette synes mig endogsaa givet fra første færd, og jeg kan  
ikke tilbageholde min forundring over at see Tiltalte Niels  
Christensen Glad, 66 Aar gammel, blive hensat i Varetægts  
arest i 10 Dage, naar den ham inculgivet forseelse samm-      !!!!!!!!! 
enholdes med Grundlovens § 85, hvorefter ingen kan un- 
derkastes Varetægtsfængsel for en forseelse, som kun med- 
fører Straf af Pengebod eller simpelt fængsel. Men efter  
min formening kan end ikke § 23 komme til anvendel- 
se i nærværende Tilfælde, saasandt som det af Sogneforstan- 
deren i Vesterhassing Pastorat og Beboerne i Gandrup ind- 
given, forhørs udskriften følgende, Andragende indeholder et saa- 
dant Vidnesbyrd om Marie Larsdatter, at forholdet mellem hen- 
de og Tiltalte ved hendes forargelige Opførsel er et saadant, at  
han ikke kan være hende ”særdeles Ærbødighed” eller ”Kjærlig  
Omhu” skyldig. Dette maa ogsaa være erkjendt af det Kon- 
gelige Justitsministerium, der har frafalden al Tiltale fra  
det Offentliges Side imod Niels Christian Nielsen, skjønt han  
vilde have paadraget sig en langt haarder Straf, hvis hans  
forhold var kommen under Paakjendelse. Tiltalte Niels  
Christensen Glad og Hustru have ogsaa, som den her frem- 
lagte Skrivelse fra Pastor Klim vil udvise, gjentagende  
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Gange altraaet Skilsmisse, og saaledes selv udtalt at al  
”Kjærlig Omhu” ved noget ikke for nogen af siderne imel- 
lem dem og existerede, Billighed synes derfor at medføre, at  
§ 23 af forordningen ikke her bringes til Anvendelse imod  
Tiltalte, der formentligen alene vilde kune drages til  
Ansvar efter § 1, og Sagen ligger da aldeles udenfor det  
Offentliges Paatale. Men det forekommer mig end ogsaa  
for afgjort at Tiltalte end ikke kan drages til Ansvar efter  
§ 1, thi under de forhaanden værende Omstændigheder, da Tiltalte  
havde sit lille Barn i Sengen hos sig, maatte han dog  
vistnok af en hvad billig betænkende erkjendes berettigit til at  
holde en Hustru borte fra sin Seng, der var og er ham og alle  
hans Sogne og Byes Mænd bekjendt for sin Drukkenskab  
og om hven de omboende hæderlige og troværdige Mænd med  
Sognepræsten i Spidsen erklærer, at hun i de 17 Aar, hvori hun  
har været gift uforesaarligen har opfyldt en Moders og en Hustrus  
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Pligter. Naar Tiltalte ikke paa anden Maade har kunnet  
holde denne drikfældige og unaturlige Hustru og Moder borte  
fra sit og sit Barns Leie og Marie Larsdatter har under forhø- 
erne gjentagende forklaret, at hun blev ved at forsige paa at  
komme i Sengen, hvori Manden og Barnet laa, indtil  
han slog til hende, saa maa han ansees i sin gode  
Ret, naar han anvender et Slag med Haanden, som det  
eneste, der kan gjøre Indtryk paa hende. At et slag har  
ramt hende i Øjet er let forklarligt af  Mørket, og maa  
betragtes som qulpørt, saa meget mere som Tiltalte nok  
som har viist, at han ikke var tilbørelig til at slaa sin  
Hustru, derved, at han forlod sin Bolig den Nat Marie Lars- 
datter indslog alle Ruderne paa deres Sovekammer, uden  
at han tilførede hende et eneste Slag. Mig forekommer  
det ganske utvivlsomt, at Tiltaltes forhold, som det her  
foreligger, er et i Omstændigheden begvindet Selvforsvar,  
som det vilde være meget uhelligt, at henføre under for- 
ordningen 4 Oktober 1833 og betegne som en Voldsgjerning  
og jeg maa beklage at Tiltalte ved varetægtsarest er bragt  
til ved egen Tilstaaelse at constatere faqta som vistnok  
med mere fiin havde været at bevise af klagervidne un- 
der en givet Sag, der ikke vilde tilstæde Anvendelsen af  
Tvangsforanstaltninger imod Niels Christensen Glad,  
hvorved han er kommen til at lide end mere under  
følgerne af sine ulykkelige ægteskabelige forhold, for hvil- 
ke dog Klagerinden alene bære Skylden. 
I henhold til ovenanførte skal jeg næst at nedlægge  
de ikke ovenfor paaberaabte Sagen vedkommende Akter,  
tillade mig at paastaa: 
at Tiltalte Niels Christensen Glad frifindes for Justitsraad  
Tiltale i Denne Sag, og at det Offentlige udreder samtli- 
ge med samme forbundne Omkostninger derunder Salæer  
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til mig som Defensor. 
Aalborg den 6 Juli 1860. 
Bentzen 
Fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 6 juli 1860  
Mennig. 
 
Herved beskikkes Hr Proniraleren til Defensor i en  
Sag som Cancielliraad Promisator Ostenfeld under   
Dags Dato er beordret til som Actor under Kjær Herreds  
Extraret, at udføre mod Gaardmand Niels Christian Niel- 
sen af Gandrup for Mishandling imod hans Stedmoder  
Gaardmand Niels Christensen Glads Hustri Marie Lars- 
datter og imod bemeldte Niels Christensen Glad samme- 
steds for voldeligt forhold imod nysnævnte hans  
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Hustru. 
 
Aalborg Stiftamthuus den 18 Mai 1860. 
Til Hr. Procurator Bentzen. 
Fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 6 Juli 1860 
 mennig. 
 
Justitsministeriet har under 26 dennes tilskrevet  
mig saaledes: 
I en ved Hr. Stiftamtmandens paategnede Exklo- 
nering af 12 dennes hertil indsendt Ansøgning med  
Bilag har Selvejergaardmanden Niels Christian Nielsen  
af Gandrup anholdt om, at den mod ham, for at have  
slaaet sin Stedmoder Marie Larsdatter af Amtet under  
18 f.M. tevdrede Justitseqtion maa bortfalde paa Grund  
af Stedmoderens forbøn. 
Foranlediget heraf skulde Man ved herfølgende Bilags  
Tilbagesendelse til behagelig Efterretning og videre Bekjendt- 
gjørelse tjenstligst meldt, at den instiluerde Tiltale ef- 
ter Omstændighederne kan bortfalde. 
Ved at kommunicer Hr. Prokuratoren foranstaaende  
til behagelig Efterretning, skulde jeg tjenstlig tilføje at  
den Dem under 18d f.M. meddelte Defansirs ordre  
for indlemeldte Niels Christian Nielsens vedkommende  
ifølge heraf kan bortfalde. 
Aalborg Stiftamthuus den 29 Juni 1860 
Dateletrion 
Til Hr. Proqurator Bentzen. 
De i foranstaaende Skrivelse anmeldte Bilag, der nok  
af Stiftamtet ere tilstillede Deres Velborenhed, bedes med 
O___________ heraf tilbagesendt til mig.                              !!!!!!!!!!!!1 
Aalborg d.4 Juli 1860 
Ærbødigst 
Velborne         Bentzen 
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Hr. Cancelleraad Mennig i Nørre Sundby. 
Fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 6 Juli 1860. 
Mennig 
 
Actor Cancelliraad Ostenfeldt var mødt og fremlagte  
Indlæg af Dags Dato med 1 Bilag hvortil han henholdt sig  
idet han excperede imod det her Defensor i dag henholden   ( excperede =  
Indlæget og 6 Bilaget saalydende:                                            gjorde indsigelse ) 
Til Kjær Herreds Extraret! 
I sagen Undertegnede som Actor  
contra 
Niels Christian Nielsen og Niels Christensen  
Glad i Gandrup. 
I forbindelse med mit Dediktions indlæg og i Denne            (Dediktions = 
Sag af 29 Mai dAa giver jeg mig den Ære herhos at frem-     dagen hvor ) 
lægge til Indlemmelse. Aalborg Amts Skrivelse til mig  
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af 29d i f.M. hvorved Communicers Justitsministeriets  
Resolution af 26d i f.m. efter hvilken den imod Tiltalte  
Niels Christian Nielsen institnerde Tiltale kan bortfalde.      ( institnerde = 
I henhold dertil frafaldes den imod Niels Christian Nielsen    nuværende ) 
anlagte Sag forsaavidt den var ham i bemeldte  mit  
Indlæg nedlagte Straffepaastand angaaed, hvorimod  
Dediklaonen og Paastanden i øvrigt fastholdes.               !!!!!!!!!! 
Aalborg den 6 Juli 1860  
ærbødigst 
N. Ostenfeldt. 
Fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 6 Juli 1860 
Mennig 
 
Justitsministeriet har vider 26 Dennes tilskrevet  
mig saaledes: 
I en ved Hr. Stiftamtmandens paategnede Erklæring  
af 12 Dennes hertil indsendt Ansøgning med Bilag  
har Selveiergaardmanden Niels Christian Nielsen af Gan- 
drup anholdt om, at den mod ham for at have slaaet sin  
Stedmoder Marie Larsdatter af Amtet under 18 f.M. beordre- 
de Justitsaclion maa bordtfalde paa Grund af Stedmod- 
erens forbøn. 
Foranledigit heraf skulde Man ved hosfølgende Bilags Til- 
bagesendelse til behagelig Efterretning og vider bekjendt- 
gørelse tjenstligst melde, at den instilevede Tiltale efter   
Omstændighederne kan bortfalde. 
Ved at comminicer Hr. Cancelliraaden foranstaaende  
til behagelig Efteretning skulde jeg tjenstlig tilføie, at den  
ved min skrivelse af 18 f.M. mod bemeldte Gaardmand  
Niels Christian Nielsen og Niels Christensen Glad beordrede  
Justitsaetion følge hvoraf for førstnævntes Vedkommen  
da kan bortfalde. 
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Aalborg Stiftamthuus den 29 Juni 1860. 
Datelitroin 
Til Hr. Cancillieraad Pronirator Ostenfeldt. 
Fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 6 Juli 1860 
Mennig 
 
Sagen blev optaget. 
Extraretten hævet                         Retsvidner 
Mennig                            M.L.Nielsen    J.Mussmann 
 
Aar 1860 den 16 Juli blev en Extraret sat og holdt paa Her- 
redets Contor i Nørresundby og administrert af den ord- 
inære Dommer og Skriver i Overværelse af de tiltagne  
Vidner Ingerslev og Hansen. 
N 12/1860 Sagen Canciellieraad Proqurator Ostenfeldt som Actor 
mod Gaardmanden Niels Christian Nielsen og Niels Chri- 
stensen Glad af Gandrup blev ______semirt til Erhvervelse 
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af yderligere Oplysninger. Sagen blev derefter udsat. 
Extraretten hævet.                       Vidner. 
Mennig                             Ingerslev   M. Hansen 
 
Aar 1860 den 20 Juli blev en Extraret sat og holdt paa  
Herredets Tingsted i Nørresundby og Administreret af den 
ordinære Dommer og Skriver i Overværelse af Retsvidner  
Nielsen og Musmann 
hvorda 
N 12/1860 Sagen Cancelliraad Promirator Ostenfeldt som  
Aitor qontra Niels Christian Nielsen og Niels Christensen  
Glad af Gandrup blev forelagt. Niels Christensen Glads  
Hustru, der varbeordret tilsagt til Møde i dag kom ikke til- 
stede. 
Sagen udsat. 
Extraretten hævet.                         Retsvidner 
Mennig                              M.L.Nielsen   J.Musmann 
 
Aar 1860 den 24 Juli blev en Extraret sat og holdt paa  
Herredets Tingsted i Nørresundby og administreret af den or- 
dinære Dommer og Skriver i Overværelse af Retsvidnerne  
Nielsen og Musmann. 
hvorda  
N 12/1860 Sagen Cancelliraad Procurator Ostenfeldt som  
Actor mod Gaardmændene Niels Christian Nielsen og Niels  
Christensen Glad af Gandrup blev forelagt. Deri mødte  
og fremstod Tiltalte Niels Christensen Glads Hustru Marie Lars- 
datter, som paa Anledning tilkendegav, at det Øie, nemig hen- 
des høire, hvori hendes Mand gav hende det under Sagen  
omhandlede Slag endnu ikke er ganske restitueret. Hun har   ( restituret = 
vel ikke Smerter i det, men hun kan ikke nær saa godt see       genoprettet ) 
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med dette Øie som med det andet, hun siger ”det dinkler  
for dette”. 
Forklaringen oplæst og retihedret.        
Demitteret. 
Sagen udsat for at indhente yderligere Erklæring fra Lægen  
som strax i saa Henseende blev tilkrevet. 
Extraretten hævet                       Retsvidner  
Mennig                            M.L.Nielsen    J.Musmann 
 
Aar 1860 den 28 Juli blev en Extraret sat og holdt paa  
Herredets Contor i Nørresundby af den ordinære Dommer og  
Skriver i Overværelse af Vidnerne Examjuri Uamen og  
Contorist Vest, 
hvorda  
N 12/1860 Sagen Canciellieraad Pronirator Ostenfeldt som  
Actor mod Niels Christian Nielsen og Niels Christensen Glad  
af Gandrup blev forelaget. Deri blev fremlagt Erklæ- 
ring fra Distritslæge Setronbo af 24 Dennes som læges til  
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Indlemmelse saa lydende: 
Hr. Cancillieraaden har i Skrivelse af Dags Dato for- 
langt min Erklæring angaaende Gaardmand i Gan- 
drup Niels Christensen Glads Hustru Marie Larsdatter, der  
paastaar, at hun efter de hende i Februar Maanede tilfør- 
de Læsioner ikke seer saa godt med det høire, som med det  
venstre Øie. Efterat jeg i dag har undersøgt hendes Øjne,  
kan jeg i Betragtning af den tilstand, hvori jeg saae  
den faa Dage efter de tilførde Læsioner, vel ikke be- 
nægte Muligheden af at hun taler sandt, naar hun siger  
at hun ikke seer saa godt med det høire Øie, som med  
det venstre. Dog maa jeg erklære, at der ved Undersøgel- 
sen i dag ikke fandes Noget sygntlig paa det ene Øje, frem  
for paa det andet, og jeg er tilbøielig til at tro, at hun  
ikke taler ganske sandt hvorvel jeg ikke tør benægte Mu- 
ligheden af, at det høire Øie, som aabenbart var forkest be-   !!!!!!!!! 
skadigit, har lidt Noget med Hensyn til Synskraften; det  
er imidlertid naar Intet sygnligt kan objeitivt consta- 
teres, et aldeles subjeitivt Skjøn af Vedkommende, som  
det vil falde vanskeligt med Sikkerhed at erklære noget  
om; Der vilde i al fald dertil udføres flere Undersøgel- 
ser og Prøver. Indtil videre maa jeg erklærer, at jeg ikke  
antager, at Marie Larsdatter fremtidige helbredstilstand  
vil være underkastet blivende skadelige følger af de hende  
tilførede Beskadigelser. 
Nørresundby d 24d Juli 1860  
Ærbødigst 
Ch. Schoriboe 
Velbyrdige 
Hr. Cancielliraad, Herredsfogde Mennig: 
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Fremlagt i Kjær Herreds Extraret den 28 Juli 1860. 
Mennig 
 
Sagen blev atter optaget og deri afsagt. 
Dom 
Under nærværende sag er Gaardmand Niels Chri- 
stian Nielsen af Gandrup beordret tiltalt for Mishand- 
ling imod hans Stedmoder Gaardmand Niels Christen- 
sen Glads Hustru Marie Larsdatter og bemeldte Gaard- 
mand Niels Christensen Glad sammesteds for vold- 
ligt forhold imod nysnævnte hans Hustru. Ved Ju- 
stitsministeriets Resolution af 26d f.M. er imidlertid den  
institierde Tiltale mod Gaardmand Niels Christian  
Nielsen frafalden og Sagen vil derfor ikke være at paa- 
kjende for hans Vedkommende. Foreløbigen kan med  
Hensyn til Undersøgelsen bemærkes, at der under den vel  
er fremkommet Omstændigheder, som kunde give nogen  
Mistanke om, at Tiltalte Niels Christensen Glad har  
tilskyndet Niels Christian Nielsen til den ommelde Mishand- 
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ling af Stedmoderen, men at der imod hans B__i_g-   !!!!!!!!!!!!!!!!1 
telse ingenlunde er tilveiebragte Beviser i saa Hensende  
Hvad angaar hans eget voldelige forhold imod hende har  
hun afgivet følgende forklaring:  Den 22 Februar  
sidste, da hendes tiltalte Mand kom hjem, efter at have  
været i forhør, var han meget vred og forbød hende at gaae  
i Seng hos ham. Hun måtte da tage Natteleie ved  
Tjenestepigen. Aftenen efter, da hun vilde gaae i sin  
Seng hos ham, ogsaa fordi Tjenestepigens Seng var saa  
smal, at to Personer egentlig ikke kunne ligge i den, vil- 
de han ikke tilstæde hende det, men gav hende pludseligen,  
idet hun havde sat sig paa Sengekanten hos ham og bad  
ham og tiggede ham om at maatte komme i sin Seng,  
med hans knyttede Næve et Slag i hendes høire Øie. Om  
de Øiet derved tilførede Beskadigelser har Distritslægen i sin  
under forhøret fremlagte Erklæring af 26 Februar sidste __ttert,  
næst at beskrive Beskadigelserne som de da viste sig, at de ved  
hensigtsmæssig Pleie og Behandling sandsynligvis ville  
fortage sig uden skadelige følger for hendes Helbred og navnlig  
for Synet. Envidere har hun forklaret, at hendes Mand, da  
han den 13 Marts sidste kom hjem fra Arresten, Dagen igjen- 
nem var i høi Grad urimelig imod hende; at han, efter  
at have tilkendegivet hende, at han aldrig mere vilde søge Seng  
med hende, sendte bud i Byen efter en Seng til sig og  
at hun i denne efter hans Befaling maatte lægge Sengeklæ- 
derne fra Deres Seng saavidt, at der i denne kun blev tilbage  
en Overdyne, en Underdyne og en liden Hovedpude  
men ingen Lagner. Da hun mente at kunnin gjø- 
re fordring paa en bedre Seng og det saameget  mere som  
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der i Huset var Sengeklæder nok, som imidlertid var inde- 
lukkede for hende, satte hun sig om Aftenen hen paa  
Sengekanten hos ham og søgte ved gode Ord at formane  
ham til at lade hende ligge i Sengen hos ham, men idet  
han nægtede hende dette, gav han hende dertil et par stærke  
Ørefigner. Med hensyn til det sidst anførdte fortaine har  
Tiltalte, idet han har benægtet, at det var efter hans Be- 
faling, at hans Hustru tog Sengeklæderne af Sengen og  
lagde dem i den, han havde bestemt, at ligge i, vedgaaet  
at han slog til hende, da hun lagde sig paa Sengen over  
ham, men bemærket, at han ikke veed, hvor han traf hende  
saasom det var mørkt, og at hun ved den leilighed falder ned  
fra Sengen. Om det ovenanmeldte den 23 Februar sidate pase- 
rede forhold har Tiltalte Niels Christensen Glad ogsaa afgi- 
vet Tilstaaelse, idet han har forklaret, at hans kone ved den  
omhandlede Leilighed lagde sig i Sengen hos ham, hvor  
hans mindste Barn ogsaa laae og at han, da hun ikke  
vilde ligge stille saa at Barnet kunde komme til at sove, 
gav hende, som han har udtrykt sig ”et Smæk, om hvilket  
han imidlertid har erkjendt, at det var for haardt. Under  
en Afhørelse den 24 dennes har Marie Larsdatter udsagte,  
 
side 17 
 
at hun efter de ommeldte hende tilføirdte Læsioner i  
det høire Øie ikke seer saa godt med dette som med det venstre  
Øie og Districtslægen, som i den Anledning atter har under- 
søgt hende, har erklæret, at han vel ikke kan benægte Mulighe- 
den deraf, men at der imidlertid ikke fandtes noget sygeligt  
paa det høire Øie frem for paa det venstre og at han derfor  
ikke antager, at hendes fremtidige Helbredstilstand vil  
være underkastet blivende skadelige følger af bemeldte Læ- 
sioner. Det kan bemærkes, at det under Sagen er oplyst  
at Marie Larsdatter i flere Aar har været hengeren til  
Nydelsen af stærke Drikke, at hun ofte har berust sig og at  
der har været et uforligeligt forhold mellem hende og hendes  
Mand samt at der til den Tid, hendes Mand gjorde sig  
skyldig i de ommeldte voldlige forhold imod hende, an- 
stilledes retslig Undersøgelse i Andledning af, at hendes  
formeldte Stedsøn i høi Grad havde mishandlet hende i  
hendes egen Stue, fordi hun, da hendes Mand en Aften,  
hun kom ude fra, nægtede at lukke hende ind og fremdeles  
vægrede sig ved at lukke hende ind i Deres Soveværelse, efter 
at hun havde banet sig Adgang til Huset Værelserne ved  
at udtage et Vindue i Hønsehuset, i fortsættelse derover havde  
slaaet Ruderne i Vinduet paa deres Soveværelse ind, hvorved  
foranledigedes, at hendes Mand gik fra Gaarden hen  
til bemeldte hans Søn. Ved de anførdte Tilstaelser  
er Tiltalte Niels Christensen Glad overhørt den ham pasigtede  
Brøde og maa det navnlig ved hans Tilstaaelse i forbindelse  
med det øvrige fremkomne ansees tilstrækkelig oplyst, at  
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han har tilføiet sin Hustru de Læsioner, som Districtslægens  
ommemeldte Erklæringer omhandle. Tiltalte Niels Chri- 
stensen Glad er 66 Aar gammel og har ikke været undergi- 
ven nogen Straf eller Tiltale, der kan have nogen Indfly- 
delse men hensyn til nærværende sag. For det omhandle- 
de ham overførte voldelige forhold mod hans Hustru maa  
han blive at ansee efter Lovens 6-5-7 sammenholdt,  
navnlig i Betragtning af Beskaffenheden af de hvad  
af ham tilføiede Læsioner, med fororden 4 Oktober 1833  
§ 3 og 23 samt forordn 12 Juni 1816 § 7 og findes Straffen  
efter Sagens samlede Omstændigheder paastande at kunin  
fastsættes til 20 Dages simpelt fængsel paa sædvanlig  
fangekost. Derfor maa det paalægges ham at udrede  
alle af hans Arrest og Undersøgelsen for hans Vedkom- 
mende samt Sagen og Straffens Exenition lovligt fly- 
dende Omkostninger, derunder Salaerierne til Actor Hv.  
og Defensor 4 ort. 
Sagsirelsen har været forsvarlig.  
 
Thi kjendes for ret. 
Tiltalte Gaardmand Niels Christensen Glad af Gan- 
drup bør hensættes i simpelt fængsel paa sædvanlig fange- 
kost i 20 Tyve Dage og bør han derfor udrede alle af  
 
side 18  
 
hans Arrest, Undersøgelsen for hans Vedkommende, Sagen  
og Straffens Exacution lovligt flydende Omkostninger, des- 
uden Salærium til Actor Canciellieraad Promirator Ostenfeldt  
i Aalborg 5 ort. og til Defensor Promirator Bentzen ebedm  
4 ort. 
Dommen at efterkomme under Indfærd efter Loven. 
Mennig  
Extraretten hævet                              Vidner  
Mennig                                  M. Hansen   F. Vest 
 
Conform med Kjær Herreds Justits Protocol, 
Mennig 
 
Side 19 
 
Aar 1860 den 7de August haver vi undertegnede vedsvaren  
Stævnevidner for Vesterhassing Sogn lovlig forkyndt foran- 
staaende Dom for bemeldte Niels Christensen Glad i Gandrup  
i hans eget Bopæl og Paahør hvilket herved bevidnes under  
den af os som beskikkede Værselsmænd eengang i Rette af-   !!!!!!!!!! 
lagte Eed.  
Datum ut supra  
Søren Chr Andersen     Lars Thomsen 
 
Den Domsfældte Niels Christensen Glad Erklærede at han  
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ikke var tilfreds med den for ham forkyndte Dom men  
ønsker samme Appaleret tilstaare Søren Chr Andersen. 
 
 
Da den Domsældte har begjært  
foranstaaende Dom indanket for høirer Ret  
bliver det i Overensstemmelse med f 31 Mar  
1805 tilkendegivet, at denne Dom hermed iføl- 
ge forordningen 29de November 1837 nu ind- 
stævner for den Kongelige Landsoverret i Viborg  
hvor den blandt de første Sager vorde fore- 
taget til nærmere Paakjendelse, og bliver  
derfor til fornævnte Ret uden videre kald  
og Varsil herved indkaldt Domfælde Niels  
Christensen Glad af Gandrup til i Sagen at sna- 
re og Dom at lide. 
For mit eget Vedkommende frafalder jeg  
alt Varsel til at møde og bemeldte Dom at til og forsvare. 
Forelæggelse og Lovdag er hævet ved f. 3 Juni 1796. 
Kjær Herreds Kontor i Nørresundby den 11 August 1860.  
Mennig 
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Aar 1860 18de August haver vi undertegnede veds_erne Stævnemøde  
iner for Vesterhassing Sogn lovlig forkyndt foranstaaende for  
Domsfældte Niels Christensen Glad i Gandrup i hans eget Bopæl og  
Paahør hvilket herved bevidnes under den af os som beskikkede  
Veresetcmænd eengang i Retten aflagte Eed. 
Datum ut supra  
Søren Chr Andersen   Rasmus Thomsen 
 
At Søren Christian Andersen og Rasmus Thomsen  
er indsvorne Stævnsvoden for Vesterhassing Sogn  
attistere. 
Kjær Herredscontor i Nørresundby s p September 1860 
Mennig 
 
 
 
Ved Kongeligs Resircxt af 11 November 1860 er Straffen  
eftergivet Dom fældte ved at han udreder samtlige af Under- 
søgelsens og Aitronen med ham og hans søn Niels Chr Nielsen 
flydende Omkostninger. At disse en betalte og lanstages  
til de Vedkommende allesteds.  
Kjær Herredscontor Nørresundby den 27 Febr 1861 
Mennig 
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Bilsg 7 Breve vedeørende benådning 
 
Breve vedrørende Kongelig benådning. 
 
 
 
Afskrift af breve fundet på Rigsarkivet i København. 
 

Afskriften er så vidt mulig skrevet bogstavret helt som selve afskriften altså med de samme ord, 
og stavemåde. Ligeledes har jeg lavet linieskift hver gang der er en ny linie i dokumentet. 
 
Brevene er ordnet efter dato, i den orden de er fundet i arkivet. 
 
Betydningen af fremmed ordene er skrevet ud for den linie hvori de står i en (     ) 
 
De ord jeg ikke kan læse er markeret med ___________ en understregning i stedet for ordet. 
 
Der se sat nogle !!! ud for de linier hvor der er et ord jeg ikke forstår. 
 
 
 

 
 
Breve vedr.Kongelig benådning. 
fundet i Rigsarkivet 
Brev nr. 1 af den 18 August 1860 
 
 
Da jeg i afvigte Vinter blev indhendtet i mit Huus 
af min i en Stavogaard boende stedsøn Niels Christian Nielsen, 
og jeg følte mig overbevist om, at min Mand Niels Christensen 
var i alt fald videndend om at Mishandlingen fandt sted 
tyede jeg til Øvrigheden, hoes landgillen Herredsfoged Minig, 
der med en lang Udholdenhed, hvorfor jeg er ham særdeles 
taknemmelig, tog sig af min Sag saae al i denne  
Anledning, som i en mig senere tilføirt medhand- 
ling af min mand i meen den endelig Dommen 
var afsagt i den første Sag, og det alligevel smertede 
mig, at med saa haard straf skulde verre mod de Tiltalte 
lod jeg mig benægitig at støtte en Ansøgning om 
fuldstændig Benaadning for min Stedsøn, skal un- 
der forudsætning af, at han vilde haed opfylde sit mig 
mundlig gjorte Tilbud, under sagen og atter gjen- 
taget, at give mig en Sum af 200 Rd., for de lidelser 
jeg haede udstaaet som en følge af hans Mishandling, 
deels ogsaa under den udtrykkelige forudsætning, at 
min Mand var medindlemmet et under Be- 
naadningen. Da jeg imidlertid nu ____ 
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var, at den efternevnte min Mand, Niels Chri- 
stensens ___engaaede Dom, ikke alene endnu staar 
ved Magt, men endog er bestemt til at gaae ind 
til den Kgl: Landsoverret i Viborg som er det min 
underdanigste Bøn og beggøring, at den heri  
dømte Straf naadigst maa bortfalde tilligemed 
Sagens Appel, imod at han selvfølgelig ____ 
De fordringer det Offentlige paa Grund af sagen 
Maatte hendgaa ham, og skulde det Høie Stift- 
amt ikke længere kunde b__ilgs dette, at Sa 
 
 
 
 
 
Side 2 
 
gens Appel der maatte stilles i Bero indtil en 
allemindedaeist Ansøgning i høringe Øjemed 
maatte kunne være afgjort af Hr. M. Kongen 
selv ud i alt sivle af Hr. _____________ 
Gandrup d. 18 August 1860 
Underdanigst 
Marie Larsdatter 
 
 
 
 
 
 
Da jeg som gammel og skrøbelig Mand ikke tør 
haabe at kunned indstaae den mig idømte straf 
iden denne for mit Helbred, der har lidt meget 
under sagen voved jeg at forene min Un- 
derdanigste Bøn med fuldstændig Benaadning med 
min Hustrues forestaaende ___bøn for mig vil 
her at Sognets Appel maatte vorde stillet i Bevar 
ved min Ansøgning til det Høikgl. Justitsministeri- 
um maatte være en ud___dig, indlig Resolution. 
en d__g__ kan erholdes hvorfor jeg underdanigst 
indrømmer min Store skjyldighed til at betale 
det Offentliges sit K___ for min eget Vedkommende. 
Gandrup Dæe: ut hijne 
Underdanigst 
Niels Christensen 
 
 
 
Til det Hjøe Stiftamt. 
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Breve vedr.Kongelig benådning. 
fundet i Rigsarkivet 
Brev nr. 2 af den 3 September 1860 
 
 
Med forlagt at oversende Domsadm. lagtedes 
sagen mod Niels Christensen Glad af Gan- 
drup for volddigt forhold imod hans Hustru 
forspurt med forkjendt Indstævning til Over- 
retten, lader ___ tredje følge et mig af dom- 
holdtes Hustru Marie Larsdatter overleveret 
Andragende, heri hun anholder om, at den 
hendes Mand idømte straf maa blive ham 
eftergivet. Domfæde har derhos i en staa- 
tejning paa Andragendet bedst er, at Sognes 
Appel i al fald maa blive stillet i beroe, indtil  
Der er falden Resolution paa den Ansøgning 
om Benaadning som vil blive indgivet, 
saa snart at saadan ____ Ansøgning udenfor 
dette Andragende skulde være indr___  
da ____ paa Marie Larsdatters forbøn 
blev frafalden for hendes stedsøn Niels Christen 
Nielsens Vedkommende uagtet det vistnes efter ___- 
lige fremkomne O_st_d__h__ maatte an 
saae som __holdigt, at han ikke var den 
 
 
ny side 
 
 
omhandlede Leilighed sloj hend uhjæls, og da 
det ikke er bevist,at Domfældte havde lisk__ 
det Niels Christian Nielsen til gjærningen saml- 
de da MarieLarsdatter af Domfældte tilhørdes 
Besvimed vare erendes _____  findes jeg at 
Der er grund til at anbefale en Ansøgning om 
Benaadning og til at slette Sognets Appel i 
brev efter Udfaldet af denne, Domfældes 
____ sig formentlig betale alle af Unde- 
s_phte i det Hele ____ ogsaa for Niels Chrisien  
Nielsens Vedkommende og Sagen fljdend Omkost- 
ninger. 
 
Kjær Herredskontor Nørresundby den 3 Septbr. 1860 
Merring 
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Til 
H_ Kongelige Misterlh___ 
Aalborg  
 
 
 
 
Breve vedr.Kongelig benådning. 
fundet i Rigsarkivet 
Brev nr. 3 af den 15 September 1860 
 
Side 1 venstre side 
 
Fjerde Klasse 
Til Dokumenter efter Stempelpris 
Forordnings paragraf 5 litt 4 
42 Skilling 
 
Wroblewsky  1860  Malling 
 
Til Kongen ! 
 
Gandup Vesterhassing 
Sogn Kjær Herred, Aalborg 
Amt d 15 Septbr 1860 
 
 
Gaardmand Niels Christensen 
Glad i Gandrup ansøger al- 
lerunderdanigst om aller- 
naadigst Eftergivnhed af den 
som ved Kjær Herredes Ret 
Dom ikjendt Straf af 20 Da- 
ges Fængsel, for voldligt 
Forhold imod sin Hustru 
Marie Larsdatter, der find 
Dommen har tilgivet ham 
og nærer det samme Ønske. 
bond Ansøgerens Helbred 
er saa svækket, at han, der 
er 68 Aar gammel, ikke 
trore, uden Fare, at kunne 
udstaae Straffen. For øvrigt 
er han redebon til, at rette 
for sig efter Dommen, og 
navnlig at xræstera alle         !!! 
af hold Arastionen (og Undersøgelserne) flydende  !!! 
Omkostninger, ogsaa for 
hans Søns, Gaardmand Niels 
Christian Nielsens Vedkom- 
mende. 
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Side 1 fortsat højre side 
 
Under een imod mig og min Søn 
Niels Christian Nielsen heraf Byen anlagt 
Justitssag, for voldeligt Forhold mod min 
Hustru, der er Sidstnævntes Stedmoder, 
tilgav hun os Begge, og er allerunderdan- 
nigst Ansøgning fra min Søn han da til 
Følge at Straffen allernaadigst blev ham 
eftergivet. Jeg var dengang aldeles for- 
vireet i mit Sind, og ingen af os for- 
stod rettere, end at Ansøgningen gjæld- 
te for os Begge. Der var imidlertid 
kun søgt for ham og da jeg nu er i- 
dømt 20 Dages Fængsel, og i min frem- 
rykkende Alder, 68 Aar er saa svag at 
jeg en stor deel af Sommeren har maat- 
tet holde Sengen, og kun enkelte Dage 
kan være oppe hald Dagen, saa vil Dom- 
mens Fuldbyrdelse endnu mere 
ødelægge mine svage kræfter, hvorfor jeg 
i allerdybeste Underdanighed vover at 
bøndfalde, at da en mig idømt fængsels- 
straf allernaadigst maa vorde mig 
eftergivet, hvilket ogsaa er min Hustru- 
es, Marie Larsdatters allerunderdanigste 
Bøn, og skal alle af Justitssagen efter 
Dommen flytende Omkostninger vorde 
Betalte baade for mit og Niels Chr. Nielsens 
Vedkommende nøiagtigt vorde betalte, 
de Aitionens forudgaaede ______  ______   !!!!!!! 
saasnart allernådigst Benaadning 
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forundes mig 
 
Allerunderdanigst 
Niels Christensen Glad 
 
Denne ansøgning er skrevet efter mit 
Ønske, og den ansøgte Benaadning er ogsaa 
Min allerunderdanigste Bøn: 
 
Marie Larsdatter 
Niels Chr Glads Hustru.   
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Breve vedr.Kongelig benådning. 
fundet i Rigsarkivet 
Brev nr. 4 af den 21 September 1860 
 
 
Ved skrivelse af 26 Juni sidstenden ____ 
Justitsministeriet, at den imod Gaardmand Niels 
Christian Nielsen af Gandrup for Mishandlinger imod 
Hans Stedmoder Marie Larsdatter beardrede leution 
Maatte bortfalde paa Grund af den af stedmo- 
deren andlagte f_____ leutionen omfattede 
imidlertid tillige Marie Larsdatters Mand, Gaard- 
mand Niels Christensen Glad, der ligeledes havde 
gjort sig skyldig i voldeligt forhold imod hende, og 
for hans Vedkommende er Sagen blevet fremmet 
til Dom , den er udfalden derhen, at han er ble- 
ven anseet med straf af fængsel paa sædvanlig 
fangekost i 20 Dage. Denne Dom har han, som 
paategningen paa den hosfælgende Domsagt udviser 
beggæret indanket for Overretten, men samtidig 
dermed har Konen indgivet det vedlagte af en 
skrivelse fra laugeillieraad, Herredsfoged Mirnig led- 
sagede  Andsøgnende om Eftergivelse af den ham 
idømte straf, og sammen har Tiltalte selv fremsendt 
den endvidere medføerde Ansøgning om Benaad- 
ning, hvorfor han har anholdt om at Appellen der- 
efter maa stilles i Bero. 
Da Ministeriet har fundet, at stedsønnen hvis 
Beøde var ulige større end Mandens, kunde fra- 
tages for ret Ansvar, formoder gig også, at 
Manden vel kunne gjøre sig haab om ved hans 
Majistæts Naade at blive forskaanet for straf 
ihv__rel jeg rigtig nok ellers vilde have traet at 
kunde tiltræde, at fængselstraffen kun eftergives 
imod at han erlagde en nogenlunde følelig Mulgt 
til en offentlig Kasse,i ethvert fald tør 
jeg dog andrage paa, at Benådningen betinges af, 
 
3273 
 
 
Ny side 2 
 
at han, saaledes som han har tilbudt, betaler samt 
lige af Undersøgelsen at det Hele og Agtionen 
flydende Omkostninger, navnlig ogsaa for sted- 
sønnens Vedkommende, a hvilken henseende jeg 
forbigik at gjøre nogen indstilling mod Indsendel 
som af ansøgningen for sidstnævnte, fordi jeg 
ikke ventede, at Agtionen vilde blive hævet. 
Aalborg Stiftamthuus den 21 September 1860. 
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Daklshing 
 
Breve vedr.Kongelig benådning. 
fundet i Rigsarkivet 
Brev nr. 5 af den 11 November 1860 
 
Forsiden side 1 
 
1296 -------- 11te November 1860 ------------ 1 Dpt 
 
Glad Niels Christensen, Gaardmand, Strafe Ef- 
tergivelse. ------ 
 
Ordre til Amtmanden over Aalborg 
Amt. 
 
Indført Fol 511 
 
 
Side 2 
 
 
Amtmden. Over Aalborg Amt 
 
 
SNII                            !!!!!!! 
 
VsB kti paa dig freme 
Tilkjende at __ afbor den 
drom alt Ei bor fant da 
__af stor Justitsminister i den 
anlede, foredrogne  _______ 
Alle ville ham Grdmd. Niels  
Christensen Glad af Gandrup 
Eftergivet den ham ved Kjær Herreds byherreds Dom 
Af 28 juli dA for voldeligt for- 
hold mod sin Hustru Marie 
Larsdatter saadan kraft at 
___   F_g_el  kom ____ 
Fo_g_bæst i 20 Dage mod 
et fra uke__ som bliger 
af undersøgelsen og Aetionen 
mod ham og hans søn Niels 
Christian Nielsen flydende 
Omkostninger. 
Skrevet i ___by 
Den 16 Marts 1860 
 
Side 3 
 



 

Side 95 
 

NIELS CHRISTENSEN GLAD 

 
No. 6 
 
Allerunderdanigst Forstilling 
Ang. 
Straf Eftergivelse for Gaardmand 
Niels Christensen Glad. 
 
 
Ved Kjær Herreds _____ Dom 
Af 28 juli det er Gaardmand 
Niels Christensen Glad af Gan- 
drup for voldiligt Forhold mod 
hans Hustru Marie Larsdatter 
tilkiendes at hensættes i simpelt 
Fængsel paa sædvanlig Fange- 
kost i 20 Dage. 
Der havde længe bestaaet et  
slet Forhold mellem ovenn. Ægte- 
fæller, af hvilke Konen har 
været hengende til Drik. Da  
hun nu om Aftenen d. 14 Okt 
da. kom hjem til Gaarden, 
efter Manden var gaaet i Seng 
nægtede han at hun kunde 
ind, fordi han antog, at hun 
var beruset, hvorpaa hun 
slog Ruderne i Sovekammer 
vinduet ind. Manden gik nu 
hen til sin Søn Gaardmand  
Niels Christian Nielsen for 
at bede ham om Husly. 
Jamen, de var gaaet I Seng, 
stod forbittret om Stedmoderens 
Forhold op og begaar sig til Fade- 
rens Gaard, hvor han med en 
Spanskrørslave tildelte Stedm- 
Oderen Marie Larsdatter en Mæng- 
de slag. 
Da Niels Christensen Glad, da 
i Anl af den omh. Mishand- 
ling af hans Kone havde været 
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i Forhør, d 25 Ma var gaaet i 
Seng og hun havde lagt sig I samme 
Seng, hvilket han den foregaaen- 
de Aften havde forbudt hende, 
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saaledes at hun den Nat havde  
maattet ligge sammen med  
Tjenestepigen, - gav han hende  
da hun men efter hans Forklaring 
Men vilde ligge stille, saa at hans 
mindste Barn, der lå i samme 
Seng ikke kunde sove, gav han hende et Slag i hendes 
det høire Øje, hvorved Øj- 
et beskadigedes saaledes, at 
hun I nogen Tid ikke kunne  
aabne det og I flere Dage maatte 
holde Sengen. Hun har dertil  
senere udtalt, at hun efter  
det hende tilføride Slag ikke 
seer saa godt med det høire 
som med det venstre Øje, men 
____. Distriktslægen har efter 
gjentagene Undersøgelser erklæret 
at han vil ikke kan benægtes 
Muligheden heraf, men at der 
ikke fandtes noget egentlig paa 
at høire Øje frem for paa 
det venstre og at han derfor maa 
antage at hendes fremtidige 
Helbredstilstand vil være under 
kaslet blivende skadelige Føljer 
Af bm. Læsioner. Marie 
Larsdatter har derhos forkla- 
ret, at tiltalte, da han den 
 ______ næste aften kom hjem 
fra Arresten, hvor han havde 
 
 
Side 5 
 
Hensiddet paa Grund af Un- 
dersøgelsen i Anl. af de hende 
tilførende Mishandlinger, var 
i høi grad umulig mod hende,  
at han, efter at han tilynede 
givet hende, at han aldrig 
mere vilde søge Seng med hende, 
sendt Bud i Byen efter en 
Seng til sig, og at hun I denne  
efter hans Befaling maatte  
lægge Sengeklæderne fra deres 
Seng saavidt, at de i denne kun 
blev tilbage en Overdyne, en 
Underdyne og en liden Hoved- 
pude , men ingen Lagner. 
Da hun nu om Aftennen satte 
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sig hen på Sengekanten hos 
ham og søgte ved gode Ord at 
formaae ham til at lade  
hende ligge I Sengen hos ham, 
nægtede han dette og gav hende  
dertil et par sleme Ørefigner 
M. H.T. til dette sidstanførte 
Faktum har Tiltalte, idet han 
har benægtet, at det var efter hans 
Befaling, at hans Hustru tog 
Sengeklæderne af Sengen og lagde 
dem i den, han havde bestemt 
at ligge i, vedgaaet, at han slog 
til hende, da hun lagde sig 
paa Sengen over ham, men be- 
mærket, at han ikke ved, hvor 
han traf hende, da det var mørkt, 
samt at hun ved den Leilighed 
faldt ned fra sengen. 
For det Niels Christian Nielsen 
og Niels Christensen Glad således 
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Ovnbeviste Forhold blev de 
begge undergivet justiets Til- 
tale. 
I Anl. Af et hertil indkommet  
Antagned og paa Grund af  
Stedmoderens Forbønt blev immid- 
lertid Justitsaktionen mod Niels 
Christian Nielsen ved dets 
Resolution af 16 Juni det hævet 
Hvormod Sagen som ovenmeldt 
Paidømtis for Niels Christen-           ???? 
sen Glads Vedkommende de                        (her er noget skrevet til senere) 
__ kunde undgaa at an- 
kes efter Lovens 6-5-7 sammen- 
holdt med d 4 Okt 1833 – 3 og 23 
samt d 12 Juni 1816 __ og blev  
Straffen som ovennævnt fastsat 
til 20 Dages fængsel paa sæd- 
vanlig Fangekost. 
I en hertil indkommen An- 
Søgning har Tiltalte nu an- 
holdt om, at den ovennævnte  
Straf maa blive ham eftergi- 
vet, idet han har erklæret sig  
villig til at betale samtlige 
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af Sagen flgdmed Omkostnin- 
ger saavel for hans eget 
som for den mod tiltaltes Søns 
Vedkommende. Han har  
til støtte for Ansøgningen an- 
ført, at Straffens Fuldbyrdelse 
for ham da han er er 68 Aar gam- 
mel og så svag, at han en 
stor del af sommeren har 
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maattet holde Sengen, vild væ- 
re ødelæggende for hans Helbred. 
Marie Larsdatter har ____ 
Påtegnet Ansøgningen, at det 
også er hendes Ønske, at Straf- 
fen eftergives hendes mand. 
Amtm. Over Aalborg Amt 
har ved at indsende denne  
Ansøgning til Mst. ____ 
at Tiltalte, naar hans  
Søn kunde fritages for alt 
Ansvar, maa kunde gøre 
sig Haab om ved Deres M’s Naa- 
de at blive forskaanet for 
Straf, idet han og har ind- 
stillet, at Tiltalte tilpligtes 
at betale samtlige af  Mandens 
___ i et Hele og Amtioner 
flgdende Omkostninger, navnlig 
ogsaa for Niels Christian Niel- 
sens Vedkommende. 
Da, de Marie Larsdatter 
Tilføde Mishandlinger ikke 
kune antages i ______ 
at ville have skadelige Følger 
for hendes Helbredstilstand, og 
da hun har udlagt Forbøn 
for Manden, ligesom tidli- 
gere for stedsønnen, forekom- 
mer det mig at der er til- 
strækkelig grund for D.M. 
til at fritage Tiltalte fra den 
ham idømte Straf, mod at  
han, som af vidk. Amtmand  
udstillet og af ham selv til 
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budt, betaler Sognes omkost- 
ninger ogsaa for Niels Chr.  
Nielsens Vedkommende. 
I Henhold til alt det An- 
førte skal jeg saaledes i dy- 
beste Underdanighed tillade 
mig at indstille.  
 
 
at den Gaardmand Niels 
Christensen Glad af Gan- 
drup med Kjær Herreds Ep- 
traris. Dom af 28 Juli det Aar 
for voldeligt Forhold mod hans 
Hustru Marie Larsdatter 
Efter L 6-5-7 sammenholdt 
Med d 4 Okt 1833 > 3 og >23 
Samt d 12 Juni 1816 til- 
fundne Straf af at hensæt- 
tes i en pelt Fængsel paa 
sædvanlig Fangekost i 20 
Dage eftergives ham. mod 
at han udreder samtlige 
af Undersøgelsen i det Hele 
og Autionen mod ham og flydende Om- 
kostninger snarlig ogsaa 
for hans Søn Niels Chri- 
stian Nielsen Vedkom- 
mende.  

 
Justidsamt d 24 Okt 1860 
 
All. 
 
  



 

Side 100 
 

NIELS CHRISTENSEN GLAD 

 

Bilag 8 Kongelig benådning 
Frederik den Syvende 
 
Af Guds Naade Konge til Danmark, de  
Venders og Gothers, Hertu til Slesvig,  
Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauen- 
borg og Oldenborg. 
 
Vor synderlige Bevaagenhed ! Vi give Dig 
hermed tilkjende, at Vi efter den derom allerun- 
drdanigst gjorte Ansøgning samt de As af Vor Ju- 
stitsminister i den Anledning foredragne Omstændig- 
hede alleruundigst ville have Gaardmand Niels 
Christensen Glad af Gandrup eftergivet den ham 
ved Kjær herreds Extravts Dom af 28 Juli d.a. 
for voldeligt forhold mod hans Hustru Marie 
Larsdatter ifundne Straf af s___g alt fængsel 
Paa sædvanlig fangekost i 20 Dage mod at han 
udreder samtlige af Undersøgelsen og Autionen mod 
ham og hans Søn Niels Christian Nielsen 
flydende Omkostninger. 
 
Derefter Du Dig allerunder- 
tanigste har at rette, og det videre fornødne at i agt- 
tage. 
 
Befalende Dig Gud ! 
Skrevet paa Vort Slot Christiansborg, den 11 November 1860 
 
Under Vor Kongelige Haand og Segl 
Frederik R 
 
 
Til 
Amtmanden over Aalborg Amt, ______ Straf Eftergivelse 
For Gaardmand Niels Christensen 
Glad af Gandrup. 
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Bilag 8 Tyveri af 100 Rd 
 
Herved giver jeg mig den Ære at frem- 
sende Udskrift af et forhør litraf hemd et 
af aftægtsmand Niels Christensen Glad af 
Gandtup anmeldt Pengetyveri. 
Kjær Herredskontor Nørresundby den 2 Februar 1860 
                                                                           Menning 
 

 
Til 
    Et Kongelig _____ 
Aalborg 
D483/61                                                 C152 5/2 61 

 
 
 
 
Udskrift 
af 
Kjær Herreds Politie Protocol 
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Aar 1860 den 17 November blev en Politiret sat og holdt 
paa Herredets Tingsted i Nørresundby og administreret af 
den ordinære Dommer og Skriver i Overværelse af Retsvidner= 
ne Nielsen og Musmann 
Herved 
N238/1860 blev foretaget forhør angaaende et af Aftægtsmand 
Niels Christensen Glad af Gandrup anmeldte Tyveri. Deri 
blev fremlagt Skrivelse fra bemeldte Niels Christensen af B= 
dennes, som tages til Indkomst. Forlydnet: 
Til de mange og store Ulykker, som min daværende alt  
for store beskyldighed imod mine Børn af første Ægteskab  
i forige tider først over mig, idet jeg lod mig forledes 
til at ___  hvor med min søn Christian Peter om Gaar= 
den paa Vilkaar, der var uforenelige med mit og Hustru  
og børns Tarv, og støtte Niels Christian i hans uforsvarlige  
Begegmelse imod min Hustru, kommer nu en i den første 
Tid og navnlig siden Novemberdagen stedfundne høst  
beklagelig Begivenhed, som jeg er saa dristig undrding  
at begøre den Urede af Aars Helbrenhed, at yde mig  
Behend til at faae for Lyst, til retterdig Afstraffelse  
paa de Peng____ dt. De for mig og Kone i vestre 
ende af Varningshuset indrettet lejlighed til Beboel=  
se, har egen Indgang fra Gaarden, og ingen kan i    
min og Kones fraværelse. som vel spildtet, men dog  
undertiden indtræffer, kommes derind, foruden min 
søn Christen Peter, som har beboet Gaarden siden 1ste A= 
pril SA. Fra Gangen eller forstuen kommer man ind  
 
side 2 
i vor Dagligstue og derfra ind i en anden stue, hvor  
vi har vore Boskaber, og iblandt disse mit chatol,  
der er forsynet med Laas for klappen, og en mindre  
dør inden for denne ogsaa er aflaaset. Indenfor sidst= 
værende dør har jeg mine contante Penge og Nøglen  
dertil er henlagt indenfor Klappen i en skuffe, men  
Klapnøglen har aldrig været af min Lomme. Laasen  
for Klappen er imidlertid af simpel Indretning, og det  
er derfor ikke umuligt, at mange andre Nøgler kunne  
Aabne den. Noget før November havde jeg mine pen= 
ge i Behold, men nu er der blevet en 100 Rd sedel  
og 3 Specier borte, som jeg ikke kan indse nogen som= 
helst Sandsynelighed for at nogen anden kan faae udta= 
get end min egen Søn Christian Peter, som beboer Gaar= 
den, og hvem min Kone for nogen Tid siden, paa en  
Tid da vi Begge havde været fraværende, mødte ved  
sin Tilbagekomst i vor Ydre stue, kommende fra vor  
Boskabstue, inden at hun enten fattede nogen Ulisten= 
ke, eller spurgte ham om Grunden hvorfor  
han var i Stuen det er et altfor stort beløb for mig,  
og da det er sansynligt at han om muligt hat faaet Sedlen  
byttet hos Kjøbmand Petersen i Sundby sidste Onsdag  
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og tillige at han i saa fald ikke vil kunne opgive  
hvorfra han er kommen i Besidelse heraf, naar han ikke  
gives Leilighed til at treffe Aftale med Anden derom,  
saa er det min underdanigste Bøn og Begjæring til  
deres Velbaarenhed at de naadigst vilde indksom en  
san k__fing og huslig Undersøgelse som muligt til for= 
urydelsens Opdagelse, og navnlig, hvis det ikke maatte  
kunnes opdages at Sedlen skulde være byttet, om Deres  
Velborenhed da maatte ansee det for muligt, da  
At foretage en aldeles ufornævndes Huusundersøgelse,  
Eller i andet falt, at træffe et foranstaltninger, som  
De naadigst maatte ansee for hensigts saadane. 
Gandrup d.13 November 1860 Underskrevet 
              Niels Christensen Glad 
                       Mfp. 
 
 
 
side 3 
Velborene 
Hr Cancelliraad Mening Nørresundby 
T___ vi til foranstaaende Andragende for vor  
lige underdanigst Bøn til Ders Velbaarenhed, at  
De naadigst ville gite os Bistand til at f__ den med  
Christen Peter Nielsen oprettet Kjøbs og Aftægtscontrait 
annulleret, og for min Hustrues Vedkommende 
til at erholde et hendes af Niels Christian Nelsen til= 
sagt 200 Rd eller naadigst meddele min Hustru,  
hvad Vei vi bør følge til disse to vigtige ______  
da vi ikke kunid være tjient med at opfylde ________ 
og hverken P______ Hoegh, Nielsen eller Ostenfeld  
ville overtage sagen for os. Niels Christians Hustrru 
har i Vidners Paase  slaaet min Hustru med en 
Skovl og Christen Peter har ligeledes vidnefast hvad  
d____ ____, og kun ved min Tillade afholdt sig fra  
at slaae hende, ligesom hun daglig befandles me= 
get slet, og ____ en meer en tarvelig kost for  
Ham. 
Tør jeg være at begjære at Deres Velbaarenhed naa= 
digst vilde meddele min Hustru ___  _____ 
derom. 
Gandrup 13 November 1860         medelt 
                   Niels Christensen Glad 
                        mfp.   
 
Velboren 
Hr cancelliraad Ming 
Fremlagt i Kjær Herreds Politiret den 17 November 1860 
Mening 
Dernæst mødte og fremstod bemeldte Niels Christensen Glad  
Han ratihelevt hans fremlagte Skrivelse, der var ham forelagt  
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idet han paa Anledning tilføjede, at han savnede Pengenen  
omtrent midt i Oktober Maanede sidst. Compt havd paae  
det i Skrivelsen ommeldte Sted i hans Chetol noget  
nær 600 Rd henliggende, nemlig I Hundredaler sedler  
og én halvhundrede daler seddel og 60 Rd i Specier, som henlaa 
 
Den næste nr. 6 er side 4 
I en Skuffe ligeledes bag den aflaaste Klap. Compt hav= 
de Brug for Halvhundrede dalersedler og da han til den oven- 
givne Tid udtog dem blev han var, at en af Hundredaler= 
sedlerne og 3 Specier var borttagen. Specieren stod i Tuller 
paa 10 stp. Der var taget en Specie af den ene og to af den 
anden. Naar Compt sidst havde seet Pengene før han sav= 
nede dem veed Compt ikke rigtig: men det var da i September 
maanede. Anmeldelsen om Tyveriet er fremkommen saa  
sent fordi Compt i den nærmeste Tid efter at han opdagede  
Tyveriet var syg. Compts Søn vidste nok at Compt havde  
Pengene og hvor de laa; men hun vidste ikke hvormange 
Compt havde. Det var ligeledes Compts Søn bekjendt at Compt  
var i Besidelse af Pengene, som dets var af Kjøbesummen  
for Compts Gaard og Dels af Penge, Compt havde havet  
ved Salg af Høveder og Andet. Derimod tror Compt al=  
dride sige bestemt at ingen fremmed havde Kjendskab til  
at Compt havde Pengene. I Gaarden hvor Compt er Af= 
tægtsmand, bør ikke Andre foruden Compt og hans Kone,  end  
Compt Søn Christen og hans Kone samt en Tjenestepige Stine.  
De var til den Tid Tyveriet blevet begaaet ingen Tjenestekar= 
le eller andre Tjenestefolk. Derimod var der af og til en Dag= 
leier, snart en, snart en enden Person. Hvem der havde  

Dag.....redse...... for Compts søn i den Tid pengene blev tagen  
vides compts ikke. I juni termin sidst skulde compt  
Søn Christen have betalt compt 1000 Rigsdaler men compt fik kun  
300 Rigsdaler af dem han havde til den tid ikke flere Penge.  
Af indtægt han hav faget siden juni termin angiver compt  
at han havde solgt Lam for 24 ... Smør paa Hundelev Mark 

ked for 10 .. Og et Pat Tønder Rug for 5 .. 3 ... Pr Tønde samt  
5 Grise nogle for 3 ... .. Nogle for 16 ... Flere indtægter har  
han ikke havt siden bemelte Termin savait compt vider  
Compt ved ikke. Om hans Søn har havt nogen hundrededalersedler  
siden han betalte compt de ommeldte 300 ... Compt, sted  
Søns kone har to søster, som bor tæt ved. Den ene datter  
gift med compt anden Søn gaardmand Niels Christian i  
Gandrup og den anden Ane Pedersdatter gift med gaardmand  
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Ove Jensen ...... Compt har ikke kundet huske, at hans  
Søn Christen i den seneste tid har vært i besiddelse af flere  
Penge end han vel kunde have paa lovlig made.  I on- 
sdags  i forrige uge var han mødt her i byen for at gøre indkøb  
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hos købmand Pedersen til et D........ for sig, om han der  
har indgiv et Peng e og hvormange  er compt ubekendt  
en dag tidlig i sidste Sommer, da compt eer. I Reise her i  
Sundby havde compt glemt Nøglen i sit chatol. Dengang  
var der imidlertid ingen Penge i det. Compts Søn Christen  
havde lagt Nøglen til sig. Det var. Siger Compt for at Comps  
Kone  ikke skulde fase Leilighed til at ....... Sig P enge fra  
Chatollet og ....... Han videre, at det vel ogsaa er sandt,  
der skal have Skyld for det omhandlede Penge tyveri, men at 

hun vistnok er ganske uskyldig deri, hun kunde jo heller  
Ikke have saadanne Penge uden at det matte være compt  
_____feldende. Compt har ..... Med sin Søn Christen hvad  
Compt har ikke sagt ham i hvad Anledning han skulde  
mødt her og efter hans Yttring til compt er han uviden- 
de derom. Compt kan sige ...... At han ikke har gemt  
Nøglen i Chatollet siden vad den af ham ..forklarede Lei- 
lighed. 
Oplæst og rethelevt 

Dernæst fremstod gaardmand Christen Peter Nielsen, søn af  
Niels Christensen Glad af Gandrup. Efter at være forholdt   
den fremkomne Anmeldelse erklæret compt, at han ikke  
ved nogetsomhelst til Oplysning om Tyveriet idet han b.....- 
ker. At der er forsvarlige Laase for døren til hans faders  
Beboelsesleilighed og at hans far og Stedmoder altid glem 

te aflaaste, naar de forlader Leiligheden. Compt nægter at have  
været i Besidelse af nogle Hundrededalersedler siden han ved  
Juni termin sidst betalte sin fader 300 Rd. Da compt havde   
....... .... Havde han omtrent 40 Rd. Compt ved ikke  
nøje hvor mange Penge han er i Besidelse af, men  
han tror det er noget nær 50 Rd. Opfordret til at opgøre sine  
indtægter og udgifter siden juni Termin forklarer han, at han  
har solgt Lam for 24 Rd, en kalv for 2 Rd, 5 Grise for 14 Rd,  
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Smør paa Hundelev Marked for 10 Rd, 2 Tønder Sæd for  
9Rd, og at han ved et d.....gilde for mislig havde i behold 30 Rd  
samt at han i samme Tid har indgivet Løn til Tjrnestepigen  
15 Rd. Til da....gildet 11Rd, til 3 Anker Brændevin endnu  
11 Rd. .til 3 T......   ....... 10Rd 3..., Arbejdsløn for at indrette hans  
Faders aftægtsbolig 6Rd. Dette er omtrentlig hans indtægter  
og udgifter siden juni Termin sidst. Der er nok solgt mere  
Smør fra compts Gaard og der vel ogsaa gjort Indtægt af  
b.....varer og andre mindre betydelige Sager, men det  
ved compt ikke mere at opgive. Han forsikrer sig selv ......  
dig i det omhandlede Tyveri, og han til..... .... Fordret sin  
de på at han ikke har været i det v..... Hvori hans faders  
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Chatol stod siden det blev flyttet derind. Compt vidste nok, at  
hans fader havde Penge, men om han havde dem hjemme  
eller havde sat dem i Sparekassen er compt ubekendt. Compts  
Fader har ikke omtalt for compt at han havde Penge. 
Oplæst og reti........ 
Foreholdt det i den fremlagte Skrivelse anførdte om at compt  
for nogen Tid siden af hans Stedmoder ved hendes Hjemkomst  
Skal være truffen i Deres Ydres Stue kommende fra deres B- 
oskabsstue, nægter compt paa det bestemte under sine forældres  
Fraværelse at have været i Deres Boskabsstue, ligesom ogsaa  
at compt Stedmoder har antastet ham som meldt. Compt  
lille Stedbroder, der er omtrent 4 Aar gammel og som compt  
skal forpleie løber lidt ind i sind forældres Leilighed og kan  
det gøres være at compt da er ind og hentet ham uag-  
tet forældrene ikke var hjemme, men i andet ærned ved  
Compt ikke, at han i Deres fraværelse har været inde i Deres  
Stue. Foreholdt hans faders forklaring om at compt engang  
I sommeren da hans fader havde glemt sin Nøgle i chartollet,  
havde taget denne af, siger compt, at det er noget rigtigt.  
En P.... som havde købt noget Byg af compts fader indfandt  
sig og betalte det og compt lagde da Pengene inden for Char- 
tolklappen, hvad compt snit til at bestjæle sin fader  
saa siger han, hvad der jo dengang været Lejlighed nok der- 
til . Da dette ........ var hans faders Aftægtsbolig ikke  
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færdig og chartollet stod da i compt ..... 
forklaringen oplæst og rigtighed. 
dimitteret 

Dommeren bemærket, at han har ladet forhøre hos Kjøbmand 

Petersen heri Byen og at denne har tilkendegivet at Chri- 
sten Peter Nielsen har indkjøbt i hans boutik engang i forige  
Uge for omtrent 12 Rd, men at han ikke da hos ham havde  
viist sig i Besidelse af nogen Hundrededalersedler og at han  
ikke vidste at Christen Peter i den samme Tid havde havt nogen  
saadan. 
Forhøret udsat 

Retten hævet                         Retsvidener 

     Mening.                       M.L.Mielsen.   J Musmann 
 

Aar 1860 den 24de November blev en Politiret sat og holdt  
paa Herredets Tingsted i Nørresundby og administreret af den  
Ordinere Dommer i overværelse af Retsvidner Nielsen  
og Musmann 

                     Hvor da 

N238/1860 
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Forhøret contimueredes. Deri mødte og henstod Niels Chri- 
stensen Glads Hustru Marie Larsdatter i Gandrup hun 

forklarede paa Anledning, at hun ikkun ved efter hen- 
des Mands Sigende, at der bleven stjaalet fra hans  
Chartollet en Hundrededalersedel og 3 Specier. Comptinden Vid- 
ste.  End ikke at hendes mand havde liggende Penge i Chartollet- 
let. For omtrent en Maanedstid siden talte han til Comptin- 
den om at han savnede.  3 Speicer idet han spurgte om  
hun ikke havde taget dem. Men da hun ikke havde gjort  
det, saa han sine andre Penge efter og savnede han da  
en Hundrededale Compt forsikrede, at hun aldrig  
har havt Nøglen til hendes Mands Chartollet. Af hvem  
Pengene  er taget ved Compt ikke, men hun mener,  
at tyveriet ikke kan være begaaet af nogen fremmede, thi  
hvorledes skulde en Saadanne vel faae Adgang til Charto- 
let. Paa Spørgsmaal derefter om hvorledes vel nogen  
af husets folk eller andre Bekjendte skulle kunne faae  
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taget Pengene, svarede hun, at det aned hun ikke. Naar  
det i Anmeldelsen er anført at Comptinden paa en tid, da  
hun og hendes mand havde været fraværende mødte ved  
sin Tilbagekomst Comptindens Stedsøn Christen Petersen  
idet denne kom fra Comptindens Boskabsstue, da er dette  
urigtigt. Den som skal Anmeldes maae have misfor- 
staaet Compt hun erindrer i August Maanede en dag hen- 
des Mand var rejst til Sundby og havde glemt Nøglen til sit  
Chatol, som da stod i Christen Peders Værelse  havde set at Chri- 
sten Peter hurtig greb til og tog Nøglen af Chartollet. Comptin- 
den antager at han gjorde det for at Comptindens ikke skulle  
Komme i Chartollet og dette maa hun saameget mere formode,  
som han samtidigt tog Nøglen af de andre skabe i Værelset  
Comptinden ved iøvrigt ikke nogen Omstendighed, som kunde  
kaste mistanke paa hendes Stedsøn Christen Peter, og hun  
ved overhovedet Intet til Oplysning i sagen, kun det kan  
hun forsikrer, at hun ikke har taget Pengene hvilket heller  
ikke hendes mand tror. 
Forklaringen oplæst og ratihelevt. 
Dernæst mødte og fremstod Gaardmand Christen Peter Nielsen  
af Gandrup, som erklærede, at han ikke veed hvorledes de om- 
handlede Penge er bortkommen, men han maa dog bemærke  
at hans Stedmoder flere gange, naar hun har været beskænket, 
skal være staaet op om natten og taget Nøglen til Chartollet  
af hendes Mands Lommer. Dette skal være skeet me- 
dens Compt fader endnu havde Gaarden og han vil vist- 
nok ikke kunnes nægte, at han flere gange har truffet sin  
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Kone saaledes om natten Begeb med at aabne Chartollet  
sidst i sidst afvigte høst leverede Compts Stedmoder Compts  
Kone en Specer idet hun anmodede hende om at opgive  
den for hende for at ikke hendes Mand skulde for lange dem 

af hende, og kort efter overgav hun hvad atter til O...... 
n......... en Specer. Compts kone som syntes at det eer  
Raadighed gjorde Compt fader opmærksomhed paa at hun hold  
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modtaget disse to Spircer og at det vel eer bedst, at han  
passeret paa sine Penge og svarede han ser dertil, at han ud- 
skældt ser efter. 
Oplæst og ratihelevt. 
Igjen fremstod Marie Larsdatter, som foreholdt Christen Peter Niel- 

sen nu Afgivne erklærede, at det medens de havde Gaarden vel  
nok havde, at Comptindens tog Pengene af hendes Mands Cha- 
tol, men det var med hans Samtykke. Hun har ingensint  
tillistet sig Chatolsnøglen. Nielsens Kone havde i Sommers  
til Beværing for Comptindens 2 Specer som Comptinden had- 
de faaet af hendes Moder Aftægtsmand Lars Christensens Kone  
I Gaaser. Comptinden havdt den først liggende i sin dragkiste  
men da hendes mand og ikke hun selv havde Nøglen til den- 
ne vilde hun ikke lade den blive liggende der, men over- 
gav den til Nielsens Kone een ad gangen med et kort  
mellemrum. Compt havde faaet dem paa en Gang af sin  
Moder. Den ene af dem bar hun i sin Lomme efter hun  
havde leveret Nielsens Kone den anden. Hun brugte _________  
Pengene til Kaffebønner og ____ ikke til Brændevin. 
Oplæst og ratihelevt. 
dimitteret 
                                     Forhøret udsat 
Retten hævet                                                     Retsvidner 

Mening                   M. Nielsen. J. Muhsmann 
 
Aar 1860 den 27 November blev en Politiret sat  
og holdt paa Herredts Tingsted i Nørresundby og admini- 
streret af den ordinære Dommer i Overværelse af Rets- 
vidnerne Nielsen og Musmann. 
Hvor da 
N238/1860 Forhøret Contimerde. Aftægtsmand Niels Christensen  
Glad, som var beordret tilsagt til Møde i dag kom ikke  
tilstæde. Derimod fremkom fra ham en Skrivelse af 26  
dennes, som blev fremlagt og taget til Indlemmelse  
samtykende:  
Alt gør mig overmaade ondt, at jeg formedlest  
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Sygdom, der har bundet mig til Sengen siden jeg  
sidste Gang var i Sundby, ikke er istand til at møde  
i Morgen efter den skeete Tilsigelse, da jeg end ikke  
kan taale at Kjøre eller at komme i den kolde Luft, fordi  
mit Bryst er meget haardt angrebet. Det skulde glæde  
mig om, den aldeles tilforladelige Erklæriing, at min  
Hustru hverken har været istand til at tilegne sig De  
bortkomne Penge, fordi hun aldrig har haft Leilig- 
hed eller Midler til at skaffe sig Adgang til mine  
Gjemmer, heller ikke kan være eller have været i Be- 
sidelse af de bortkomne Penge, skulde kunne give  
hendes Udsagn og forklaringer støre Troværdighed,  
hvorfor jeg maae udtrykkelig tilføje, at hun langt  
klarer og fulskommen end jeg kan huske hvad der  
er passeret , da min A__dskrefter er meget s____  
og at hun har opgivet saa tilforladelige Beviser paa den   
omsorg, hun bored for vort fælles Vel, at jeg i all- 
deles stoler langt mere paa hende end paa mig selv,  
hvor det _____ at sørge for vort bedste. 
Jeg tildrister mig derfor underdanigst at lade Vor  
Velbaarnehed naadigst at forskaane mig for en Reise,  
som jeg ikke kan udholde, og at drage Omsorg for den- 
ne sørgelige Sags bedste fremmen. 
Gandrup den 26 November 1860 
                                                                Niels Christensen 
_______ 
Hr. Canceillieraad Herredsfoged Mening i N. Sundby. 
fremlagt i Kjær herreds Politiret d. 27 Novbr. 1860  
Mining  
Forhøret udsat 
Retten hævet                                Retsvidner 
Mening                                  M L Nielsen,      J Musmann 
Aar 1861 den 8 Januar blev en Politiret sat og holdt,  
paa herredts Tingsted i Nørresundby og administreret af  
den ordinære dommer i Overværelse af retsvidnerne Niel- 
sen og Musmann. 
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                                       hvorda  
N238/1860 Forhørt Contimerde: Aftægtsmand Niels Christensen  
Glad af Gandrup, som var beordret tilsagt til Møde i dag kom  
ikke tilstæde. 
Forhøret udsat 
Retten hævet                   Retsvidner 
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Mening                       M L Nielsen    J Musmann 
                                      Hvor da 
 N238/1860 Forhøret Contimerde: Deri mødte nu Aftægtsmand  
Niels Christensen Glad af Gandrup, som foreløbigen til____  
__dyev, at han i lang Tid har været syg og sengeliggende,  
og derfor paa anledning bemærkede, at han ikke siden har  
erfaret noget til Oplysning med hensyn til det omhandlede  
Tyveri. Dernæst forlæst hans Søn Christen Peter Nielsen for- 
klaring under forhøret den 24 November sidstladen erklæret Compt  
at det er rigtigt, at han tidligere medens han selv havde Gaar- 
den har truffen sin Kone, som er hengiven til Dirk, om ___ - 
____ i Begreb med at tage Penge af Compts bugse lommer, men Compt  
antager dog for sikkert, at hun ikke paa saadan Maade har  
taget Penge fra Compt,, efter at de er flyttet ind i Aftægts- 
boligen og navnlig mener Compt ikke, at hun har taget store  
Seddelpenge, thi hvorledes skulde hun vel kunne komme  
af med dem. Tilspurgt hvorledes hun da kan have faaet de 2 Spe- 
cier, hun skal have givet Compts Sønne kone til O_______ 
siger Compt, at dem har hun vel nok taget fra Compt.  
Hun mener, at hun har kunnet gøre det, naar Compt ____  
eer eller anden Leilighed har skiftet Benklæder og for- 
glemt Nøglen til Chartollet i de Benklæder, han har lagt  
fra sig. Efter dernæst at være forlagt hans Hustru Marie  
Larsdatters forklaring ligeledes den 24 November bemærker  
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Compt, at hans Kone nok har taget Penge af Chartollet med  
hans Samtykke, men at hun _____ og navnlig tidligere, har  
gjort det uden saadant Samtykke og efter at have tillistet sig  
Chartolnøglen. Hun vil rigtignok sige at hun har faaet de  
2 Specier af hendes Moder, men Compt ved ikke om eller  
hvorvidt dette er Tilfældet. 
Forklaringen oplæst og rati________ 
Dimitteret. 
                                            Forhøret udsat 
 Retten hævet                                     Retsvidner 
      Meinig                                     M Nielsen     J Musmann 
Aar 1861 den 22 Januar blev en Politiret sat og holdt  
paa Herredets Tingsted i Nørresundby og administreret af  
den ordinærer Dommer i Overværelse af Retsvidnerne Nielsen og Musmann. 
N238/1860 Forhøret Contimerde. Lars Christansens Kone af Gaaser,  
som var beordret tilsagt til Møde i dag kom ikke tilstæde og var  
det Dommeren meddelt at hun paa grund af Alderdom  
og Svaghed ikke vilde være istand til at møde. 
    Retten hævet                   Forhøret udsat 
         Mening                  M L Nielsen   J Musmann 
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Aar 1861 den 1ste Februar blev en Politiret sat og holdt,  
paa Herredets Tingsted i Nørresundby og administreret af den  
ordinære Dommer i Overværelse af Retsvidnerne Nielsen og  
Musmann. 
Hvor da  
N238/1860 Forhøret Contimerde. Der blev fremlagt Skrivelse  
fra Sognefogden i Østerhassing af 25 fm til Indlemmelse  
saalydende:  
Under et forhør angaaende et af Aftægtsmand  
Niels Christensen Glad af Gandrup anmeldet Pengetyveri  
er det af dennes Kone Marie Larsdatter forklaret, at hun  
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havde faaet 2 Specier, af hvilke hun i sidst afvigte  
Høst hav været i Besidelse, af hendes Moder Aftægts- 
mand Lars Christensens Kone i Gaaser. 
Sognefogden vilde forhøre bemeldte Lars Christensens  
Kone om hun ved den anførte Tid har givet bemeldte  
Marie Larsdatter 2 Specir eller overhovedet Penge og  
da hvormange og i hvilke Myntsort. 
Deres Rapport herefter forventes. 
pt Kjær Herreds Tingsted i Nørresundby den 22  
Juni 1861. 
                                      Mening 
  Til 
Sognefoged Jens Chr Esbersen i Østerhassing. 
Efter foranførte angaaende Aftægtsmand Lars Christe- 
nsens Kone af Gaaser har jeg det selv forhørt og som for- 
klarede at hun havde faaet flere Penge af hende end  
disse 2 Specier og alle i Sølv-Mønter, dato kunde hun  
ikke huske ikke heller hvormange, men disse sidste, hun  
havde faaet af hende det havde været i Høstens tid og  
tillige havde Marie Larsdatter efter hendes Moders  
Ord ogsaa faaet et Par nye ________ hvilket ind- 
sendes velborne Hr Canceliråd Herredsfogde Mening Nørre Sundby. 
     Østerhassing den 25 Januar 1861. 
                                      Jens Chr. Esesen 
Fremlagt i Kjær Herreds Politiret den 1ste Februar 1861. 
Forhøret blev sluttet 
          Retten hævet                           Retsvidner  
             Mening                             M L Nielsen J Musmann 
Udskriftens Rigtighed bekræfter. 
Mening 
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