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Peder Thomasen og Mette Marie Luciæ Jørgensdatter
Nr. 20 Peder Thomasen
Han er søn af nr. 40 gårdmand Thomas Pedersen og nr. 41 Maren Christensdatter.
Peder Thomasen blev født omkring august – september måned 1754 i Dovergaard
i Ydby sogn i Thy, og han døde som 55 årig i slutningen af marts 1810 i Nøraa i Blidstrup sogn på Mors. Den 30. marts blev han begravet fra Blidstrup kirke.
Han blev hjemmedøbt kort tid efter fødslen, og den 29. september 1754 blev han
fremstillet i Ydby kirke. Christen Pedersens hustru fra Øster Ulsted var gudmoder, og
fadderne var Anders Pedersen, Matz Pedersen, Jens Povelsen og Mette Envoldsdatter.
Peder Thomasen blev den 14. november 1795 gift i Vestervig kirke med

Nr. 21 Mette Marie Luciæ Jørgensdatter
Hun er er datter af nr. 42 gårdmand Jørgen Jørgensen og nr. 43 Johanne Jensdatter.
De blev trolovede i Vestervig kirke den 15. oktober 1795. Forloverne var Jens
Pedersen fra Dovergaard og Peder Hansen fra Oksenbøl.
Mette Marie Luciæ Jørgensdatter blev født den 11. oktober 1773 i Oksenbøl i Vestervig sogn i Thy, og hun døde 74 år gammel den 7. januar 1847 i Nøraa i Blidstrup
sogn på Mors. Den 19. januar blev hun begravet fra Blidstrup kirke.
Hun blev hjemmedøbt kort tid efter fødslen, og den 21. november 1773 blev hun
fremstillet i Vestervig kirke. Maren Jørgensdatter fra Svejgaard i Lodbjerg sogn var
gudmoder, og fadderne var Christen Larsen og Peder Hviid, der begge var fra Klosteret, Hans Murmester fra Oksenbøl, Maren Christensdatter og Johanne Nielsdatter fra
Klosteret.
Efter Peder Thomasens død i marts 1810 blev Mette Marie Luciæ Jørgensdatter
gift igen den 21. juli 1810 i Blidstrup kirke med

Nr. 20A Ole Christensen Gramstrup
Han er søn af gårdfæster Christen Olesen og Karen Christensdatter.
De blev trolovede den 1. maj 1810 i Blidstrup kirke. Forloverne var hans stedfar
Ivar Jensen Gramstrup fra Vestervig og hendes broder Jørgen Jørgensen.
Ole Christensen Gramstrup blev født den den 11. april 1776 i Over Gramstrup i
Thy, og han døde 74 år gammel den 1. marts 1850 i Nøraa i Blidstrup sogn, da han
hængte sig. Han blev den 12. marts begravet fra Blidstrup kirke.
Han blev døbt den 9. maj 1776 i Vestervig kirke. Peder Madsens hustru Maren
Andersdatter fra Refs var gudmoder. Mandsfadderne var Peder Olesen fra Ettrup,
Seigr. Ellermann fra Randrup og Chresten Pedersen fra Neder Gramstrup, og
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kvindefadderne var Bertel Nielsens hustru Ellen Christensdatter fra Ydby og Hans
Nielsen hustru Else Olesdatter fra Oksenbøl.
Efter Mette Marie Luciæ Jørgensdatters død i 1847 blev Ole Christensen
Gramstrup gift igen den 23. Marts 1848 i Blidstrup kirke med

Karen Johanne Sørensdatter
Hun er datter af husmand Søren Christensen Bonde og Maren Jensdatter.
Forloverne var Jørgen Pedersen, der var skolelærer i Emb og gårdmand Jørgen
Pedersen fra Sindbjerg i Redsted sogn.
Hun blev født den 30. august 1812 i Redsted på Mors, og hun døde 55 år gammel
den 7. maj 1867 i Nøraa i Blidstrup sogn. Den 15. maj blev hun begravet fra Blidstrup
kirke.
Hun blev hjemmedøbt den 30. august 1812 i Redsted, og den 6. december 1812
blev hun fremstillet i Redsted kirke. Fadderne var Kiersten Niels O. Christensens,
Skomager Jens Nielsen og Søren ?? der alle var fra Redsted.

Peder Thomasen og Mette Marie Luciæ Jørgensdatter fik følgende børn, der alle blev
født i Oksenbøl i Vestervig sogn. De blev alle hjemmedøbt, og deres dåb blev bekræftet i Vestervig kirke.
1.

Thomas Jørgensen Pedersen der blev født den 4. juli 1796.

2.

Johanne Marie Pedersdatter der blev født den 3. august 1798.

3.

Jørgen Pedersen der blev født den 12. januar 1801.

4.

Maren Pedersdatter der blev født den 17. maj 1803.

5. Mads Pedersen (nr. 10) der blev født den 31. august 1805.
Desuden fik de en datter, der blev født i Nøraa i Blidstrup sogn på Mors.
6. Else Marie Pedersdatter der blev født og hjemmedøbt den 15. januar 1809. Hun
blev den 12. marts fremstillet i Blidstrup kirke.

Ole Christensen Gramstrup og Mette Marie Luciæ Jørgensdatter fik ingen børn.
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Derimod fik Ole Christensen Gramstrup og Karen Johanne Sørensdatter en enkelt
datter
• Mette Marie Lucie Olsdatter der blev født paa Nøraa den 6. juli 1848, hjemmedøbt
den 8. juli og fremstillet i Blidstrup kirke den 24. september.
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Peder Thomasen og Mette Marie Luciæ Jørgensdatter
Kort tid efter at Peder Thomasens far døde i Dovergaard i Ydby sogn i 1778, blev
Peders ældste søster Else Marie gift med Poul Pedersen Revhall fra Harsyssel, og de
overtog Dovergaard mod, at de samtidig tog sig af de fire yngste søskende. Peders mor
var død fem år tidligere, så boet skulle deles mellem de ti fader- og moderløse børn,
som der står i skiftet. Det var en ret så velstående gård, og der var et pænt overskud i
boet, så Peder arvede 54 rigsdaler 5 5/13 skilling.
På det tidspunkt var Peder 24 år, og han var sikkert allerede flyttet hjemmefra. I
1787 ved vi fra folketællingen, at han tjente hos gårdmand Anders Therkildsen i Ydby.
I 1792 tjente han i Flarup i Vestervig sogn, og i lægdsrullen for dette år er det nævnt, at
han fik fripas.
Mette Marie Luciæ var sikkert opkaldt efter etatsråd til Vestervig Kloster Peter de
Moldrups hustru Mette Marie Luciæ, der døde juleaften den 24. december 1776, og hvis
lig blev hensat i Vestervig kirke den 16. januar 1777. Mette Marie har sikkert boet
hjemme hos forældrene i Oksenbøl det meste af tiden, indtil hun i november 1795 blev
gift med Peder. Det skete samtidig med at skiftet efter hendes far, der var død i august
måned samme år, blev afsluttet, og i skifteprotokollen fra Vestervig Kloster kan vi læse
følgende:
I anledning af disse boets mådelige befindende omstændigheder og enkens
inderlige ønsker og begæring at hendes salige mands gæld måtte blive betalt,
fremstod Peder Thomsen af Dover, som på respektive vedkommendes nærmere
approbation er lovet gården i fæste, og som desårsag har ægtet den ældste af
den afdødes efterladte døtre, erklærede: At han ville straks betale de til dato
resterende kongelige skatter, ligesom og affinde sig med de øvrige dette stærvbos retmæssige kreditorer om alt, hvad enhver haver tilgode, samt i henseende til
den på gården ansatte og lovlig kendte bygfæld, enten at klarere samme eller
derom med stamhusets respektive formynder accordere således, at højsamme
dermed kan være fornøjet, alt imod at boet således som samme registreret og
befunden er, ham til fri rådighed måtte overlades, og at skiftet således uden
videre fortsættelse måtte sluttes.
Dette blev godkendt af skifteretten, og Peder kunne sammen med Mette Marie overtage
gården, samtidig med at hendes moder Johanne Jensdatter blev boende hos dem og gik
på aftægt.
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Peders og Mette Maries gård, Strandgaard, i Oksenbøl, som de overtog fæstet på i
1795, lå lidt sydøst for landsbyen. Den havde matrikelnummer 10, og hed allerede
Strandgaard i 1820. Den nuværende adresse er Krik Strandvej 7. Høje målebordsblade 1842 – 99. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,
https://sdfekort.dk/spatialmap (set 2019).

Den 18. oktober 1796 fik Peder fæstebrev på gården i Oksenbøl. Det var udstedt
af Hans Christian Lautrup fra Helligrisgaard, der var landsdommer i Nørre Jylland og
formynder for den unge Christian Moldrup fra Stamhuuset Vestervig. Fra fæstebrevet
kan det ses, at gården havde et hartkorn på 5 tønder 3 skæpper 3 fjerdingkar 2 8/9
album. Fæstebetingelserne var meget kortfattede.
1. Han skulle vedligeholde gården og besætningen i samme stand, som
han havde overtaget den.
2. Han skulle rettidigt betale de kongelige skatter og afgifter, og hvert år
til mortensdag skulle han betale 4 rigsdaler i landgilde. Desuden skulle
han om sommeren, hvis det blev krævet, give et mål uskummet mælk
fra hver ko i besætningen.
3. Han skulle lave gående og kørende hoveriarbejde svarende til 1/3 plovs
arbejde, samt deltage i byggearbejder og rejser på godset når det blev
krævet.
5
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4. Han skulle i følge forordningen fra den 8. juni 1787 gøde og dyrke
jorden, og han måtte ikke bytte afgrøder med andre.
5. Han skulle årligt plante 10 piletræer ved gården, samt dyrke det efter
loven befalede Hamp og Hør.
Ved folketællingen i 1801, havde de udover deres egne mindreårige børn også Mette
Maries lillesøster Maren på 20 år boende.
Gården i Oksenbøl blev brandforsikret i 1801, og fra taksationsprotokollen kan vi
se, at den have tre længer: Et stuehus på 19 fag og to udlænger på henholdsvis 14 og 5
fag. En nærmere undersøgelse har vist, at gården hed Strandgaard og havde matrikelnummer 10. I sogneprotokollen fra Oksenbøl, der blev lavet i forbindelse med den ny
matrikel i 1844 kan det ses, at jordtilliggendet var på lige godt 42 tønder land. Hartkornsangivelsen var blevet ændret siden Peder overtog fæstet på gården og det var nu på
2 tønder 1 fjerdingkar 1½ album. Den nuværende adresse på den del af parcellen, der i
dag har matrikelnummer 10a, er Krik Strandvej 7.
Peder og Mette Marie flytter til Nøraa på Mors
I 1807 afhændede Peder og Mette Marie gården i Oksenbøl og flyttede til Mors, hvor de
kom til at bo på en gård ved navn Nøraa i Blidstrup sogn. Gården, der havde matrikelnummer 11 var på godt 84 tønder land og havde et hartkornstilliggende på 5 tønder 2
skæpper 3 fjerdingkar 1 album.
Det har ikke været muligt for mig at finde ud af, hvorfor familien forlod det
vestlige Thy og rejste til Mors; men måske var det, fordi gårdene under Vestervig gods
på det tidspunkt blev solgt fra som selvejergårde. Mette Maries et år yngre søster Ellen
flyttede også med dem til Mors, for i kirkebogen fra Blidstrup sogn kan vi den 20.
december 1807 – kort tid efter, at de var kommet dertil – under døbte læse:
Indfandt sig i Nøraa på præstens vegne Degnen, Sr. Fogh, samt på Medhjælpernes Vegne, Peder Thomsen og Jeppe Poulsen, i anledning af pigen
Ellen Jørgensdatter som den 15. december næstforan havde født et dødfødt
drengebarn i hvilke overmeldtes tilstedeværelse hun udlagde til barnefader
Andreas Lædertoug tjenende på Nøragergaard som præceptor hos major
Scuchart.- begravet 4de Advents Søndag.
Peders og Mette Maries overtagelse af Nøraa var lidt usædvanlig. Den 20. juni
1807 fik Peder skøde på gården, som han betalte 1.200 rigsdaler for. Skødet blev af

1

Ejerlavet er Nørågård, Blidstrup.
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uforklarlige grunde imidlertid aldrig tinglyst; men Peder lånte samtidig 1.200 rigsdaler
af Jens Madsen, der var den tidligere ejer af Nørgaard. Som der står i pantebrevet:
Og paa det Creditor og Arvinger kan være betrygget, pandtsætter jeg ham
herved med første og eeneste Prioritet den efter Skiøde af Dags Dato eiende og i Nøraae i Blidstrup Sogn paa Morsøe beliggende Selveiergaard staaende for hartkorn 5 Tdr 2 Skp 3 Fjk 1 Alb hvilken Eiendom med sit rette Tilliggende skal være og blive fornævnte min Creditor og hans Arvinger et tryg
første prioriteret Pant i alle Maader skadesløs er betalt.

Gården Nøraa midt i billedet på adressen Nøråvej 29. I dag hører adressen til
postnummer 7970 Redsted og matrikelnummeret er 1a. Krak kort (set 2019)

Pantebrevet blev udstedt den 20. juni – altså samme dag som skødet blev skrevet – og
det blev tinglyst den 22. juni.
To år efter, den 24. juni 1809, solgte Peder imidlertid gården til Mette Maries bror
Jens Jørgensen, der som det står i skødet, i nogen Tid har opholdt sig hos mig i ermeldte
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Nøraae. Prisen var den samme nemlig 1.200 rigsdaler, og for at kunne betale den, lånte
Jens Jørgensen 600 rigdsdaler af Christen Sørensen i Vester Hvidbjerg.
Det er ikke til at gennemskue, hvorfor Peder og Mette Marie lavede disse transaktioner med gården og hvilken rolle, Jens havde i det. Men, efter salget af gården til
Jens blev Peder og Mette Marie boende på Nøraa som lejere. Det holdt imidlertid ikke
længe, da Peder allerede døde året efter i slutningen af marts 1810. Han blev begravet
den 30. marts på kirkegården i Blidstrup, og dagen efter begravelsen købte Mette Marie
gården tilbage af Jens for det samme beløb på 1.200 rigsdaler!!! I skødet er der skrevet
følgende
Jeg underskrevne Jens Jørgensen bekiender og herved vitterligiør at have
solgt skiødet og afhændet, ligsom jeg og hermed sælger skiøder og afhænder, fra mig og mine Arvinger, min eiede og iboende Gaard Nøraa kaldet i
Blidstrup Sogn paa Morsøe i Thisted amt, til min kjære Søster Mette Marie
Lucie Jørgensdatter, sl: Peder Thomasens efterladte Enke, som forhen har
beboet anmeldte Gaard med hendes Laugværges Raad og Samtykke
Efter Peders død sad Mette Marie tilbage med 6 mindreårige børn, og hun måtte naturligvis gifte sig igen. Der skulle derfor afholdes skifte efter Peder mellem Mette Marie
og børnene, der fik deres farbror Christen Thomasen fra Ginnerupgaard som formynder.
Men da svaghed hindrede ham at være nærværende ved forretningen ved det første
skiftemøde den 17. april 1810, mødte i stedet deres faster Kirsten Thomasdatters mand
Jens Christensen Enggaard fra Kjæstrup i Heltborg sogn. Som laugværge for Mette
Marie mødte Christen Sørensen fra Vester Hvidbjerg på Mors2. Ved skiftet fremlagde
Mette Marie skødet på Nøraa, som hun havde købt af Jens. Da hun havde købt gården,
før skiftet var afsluttet, blev dens værdi på 1.500 rigsdaler naturligvis indregnet i boet.
Det er er værd at bemærke, at værdien af gården på de 14 dage, der var gået, siden
Mette Marie købte den, var steget fra 1.200 til 1.500 rigsdaler.
Blandt møblerne i stuen var der:
To askeborde med skuffer
To skamler
En bilæggerkakkelovn af jern
Et 24 timers værk (d.v.s et ur)
Et fyrfad
En tavle (d.v.s. et billede)
En stol
2

Det var nok ham, som Jens havde lånt de 600 rigsdaler af, da han købte gården af Peder.
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Et fast sengested med sengetøj
og desuden var der 10 hornskeer, 6 lerkar, 2 brødknive, 2 flasker og 1 glas. I en kiste i
Bedstestuen lå Peders stadstøj med to blaa kjortler og en blaa trøje til en samlet værdi af
12 rigsdaler, en brystdug og en anden trøje til 2 rigsdaler, et par bukser, fire skjorter og
to par strømper til 2 rigsdaler 7 mark samt en hat og et par støvler til 1 rigsdaler 3 mark.
Der var masser af køkkengrej og redskaber til indendørs og udendørs arbejde på
gården. Besætningen bestod af 3 heste, 4 ungstude, 4 kalve, 6 køer og kvier med et par
kalve, 2 svin og 6 får. Alt i alt blev indboet vurderet til 471 rigsdaler 1 mark 1 skilling,
der blev lagt oveni gårdens værdi på 1.500 rigsdaler.
Blandt gældsposterne var der to obligationer på hver 624 rigsdaler - den ene til
laugværgen Christen Sørensen og den anden til Jens Hammer i Karby sogn. Det var
sikkert lån som Mette Marie havde optaget, så hun kunne betale gården. Desuden var
der en række mindre gældsposter:
• Gæld til Peder Teglbrænder i Thye efter Revers af
30te Dec. 1808. Reverset blev foreviist af Creditor
og tilbageleveret med Skifterettens Paategning
84 Rd 3 Mk 14 Sk
• Hr. Skielbek paa Sandberggard har tilgode
50 Rd
• Dito Hr. Proprietær Søndergrd. paa Blidstrup
50 Rd
• Mikkel Gammelgaard i Redsted
50 Rd
• Lars Østergaard i Villerslev
70 Rd
• Peder Christensen i Vestervig Kloster
64 Rd
• Kiøbmand Brix i Nye Kiøbing
16 Rd
• Jens Væver i Lyng sogn paa Thyholm
20 Rd
• Mikkel Jensen i Emb
8 Rd 3 Mk
• Niels Andersen i Emb
17 Rd
• Christen Thommesen i Ginderupgaard
150 Rd
• Hendes Mands Jordefærd har kostet hende
50 Rd
Boets gæld udgjorde ialt 1.878 rigsdaler 14 skilling. Af overskuddet fik Mette Marie
halvdelen på 41 rigsdaler 5 mark, medens hver af drengene fik 9 rigsdaler 1 mark 12 4/9
skilling og hver af pigerne 4 rigsdaler 3 mark 14 2/9 skilling. Disse arvelodder blev
stående i gården, og Mette Marie lovede: At ville give hendes umyndige børn en kristelig og sømmelig opdragelse, og holde dem til ære og tarv som det sømmer sig for en
retskaffen moder.
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Mette Marie og Ole Christensen Gramstrup paa Nøraa
Allerede i slutningen af juli 1810 blev Mette gift igen med Ole Christensen
Gramstrup fra Vestervig3, der overtog Nøraa. Det er ikke meget, at vi kender til hans
ungdom; men han var født i Over Gramstrup i Vestervig sogn, hvor hans far Christen
Olesen havde en fæstegård under Vestervig gods. Oles far døde i 1788, og hans mor
blev gift igen året efter med Iver Jensen Hviid fra Morup Mølle i Bedsted, der overtog
fæstet på gården. I folketællingen fra 1801 er det indført, at Ole var landsoldat, og i
lægdsrullen fra 1798 kan vi se, at han gjorde soldatertjeneste ved 2. Jyske Regiment i
1803. Her er det også nævnt, at han var 63 tommer høj, og at han havde en skade i
lænden; men da den ikke var synlig, forhindrede den ham ikke i at være soldat. Han
blev slettet af lægdsrullen i 1805
Da Ole og Mette Marie blev gift, fik Ole i følge lovgivningen adkomst til gården
Nøraa. Samtidig fik han de 6 stedbørn, som han jo ved skiftet efter Peder havde lovet at
betale deres fædrene arv til, når de blev voksne. Derfor fik han den 13. september 1810
– efter par måneder efter giftemålet – skrevet et dokument, hvor han stod inde for et
beløb på 500 rigsdaler som arv til børnene – 111 rigsdaler 10 2/3 skilling til hver af
drengene og 55 rigsdaler 3 mark 5 1/3 skilling til hver af pigerne. Da gården allerede
var belånt, kunne Ole ikke tage lånet med en prioritet i gården, men måtte udfærdige det
som et selvskyldnerdokument med hans stedfar Iver Jensen fra Gramstrup som kautionist. Beløbet var godt og vel det dobbelte af, hvad børnene skulle arve ifølge skiftet.
Retsmæssigt så det ikke ud til at haste, så dokumentet blev først tinglyst den 18. april
1814. Det var efter statsbankerotten og pengeombytningen i 1813, så det blev tilføjet i
pantebogen, at beløbet nu var ændret til 225 rigsbankdaler sølvværdi.
Det er ikke meget, jeg ved om, hvad familien foretog sig i de følgende mange år
indtil Mette Marie døde i 1847. I 1822 lånte Ole 120 rigbankdaler af Madame Søndergaard på Blidstrup med 2. prioritet i gårdens bygninger og jord, og 1. prioritet i gårdens
indbo og udendørs besætning næstefter et lån på 200 rigsbankdaler til Christen Riis på
Blidstrup. Jeg ved ikke, hvad lånet skulle bruges til; men det er under alle omstændigheder mindre beløb i forhold til gårdens værdi.
I 1836 kom Mette Maries lillesøster Maren4 til Nøraa, hvor hun fik lavet en
aftægtskontrakt med familien, så hun kunne bo hos dem i sin alderdom. Hun kom fra
Refsbøl i Hurup sogn i Thy, hvor hun havde været gift med Søren Nielsen, der var
husmand og havde tilnavnet Uhrmager. Maren betalte 400 rigsbankdaler til Ole for en
livslang aftægt, der blandt andet indbefattede en bolig og en tjenestepige. Prisen var
vurderet efter en aftægt på fem år; men det holdt godt tyve år, da Maren først døde den
6. december 1855.
3

Tilnavnet Gramstrup fik han senere, da han i følge kirkebogen kom fra gården Over Gramstrup lidt syd
for Vestervig, da han blev gift med Mette Marie.
4
Det var hende, der boede hos Peder og Mette Marie i Oksenbøl ved folketællingen i 1801.
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Der er gode grunde til at tro, at Ole på et tidspunkt må have gjort sig godt bemærket, da der i brandtaksationen af Nøraa fra 1818 står, at han var dannebrogsmand. Det

Udklip fra Hof- og Statskalenderen fra 1809 med en liste over dannebrogsmændene. Der
er et par småfejl i teksten. Navnet er stavet forkert, og i lægdsrullerne fra 1795 til 1802
står der, at han soldat ved 3. jyske regiment.

er nævnt flere andre steder, og i folketællingen fra 18455, står han opført som dannebrogsmand og sognefoged. Jeg ved ikke hvorfor, at Ole blev dannebrogsmand; men i
en gammel udgave af Hof- og Statskalenderen fra 1809 med en liste over dannebrogsmændene står der, at han var underofficer ved 2. jyske infanteriregiments 3. bataljon.
Dannebrogsmændenes hæderstegn blev oprettet af Frederik den 6. og
indstiftet den 28. januar 1809, så Ole må være blevet dannebrogsmand det første år,
ordenen blev indstiftet. I lægdsrullerne kan vi se, at Ole var soldat ved 3. jyske Infanteriregiment fra 1798, så det er nærliggende at tro, at han må have fået hæderen for hans
soldatertjeneste og muligvis i forbindelse med krigen mod England.
Hvervet som sognefoged, som Ole fik omkring 1820, indebar også, at han blev
lægdsmand, og at han dermed fik ansvaret for at føre lægdsrullerne i Blidstrup sogn – et
job han havde indtil 1849.
Skiftet efter Mette Marie
Da Mette Marie døde i 1847, måtte der afholdes et nyt skifte. Det var nød-vendigt,
selv om alle børnene var voksne, fordi Ole ikke kunne blive enige med hen-des børn om
at dele boet. Gården og indboet blev vurderet til 5.477 rigsbankdaler 5 mark 4 skilling,
hvor-af gårdens værdi ale-ne udgjorde 4.300 rigsbankdaler. Gælden var kun på 268
rigsbankdaler 2 mark 12 skil-ling, så der var et særdeles flot overskud i forhold til
skiftet efter Peder fra 1810. Indbo-et var det sædvanlige, der krævedes for at kunne
drive en gård og en større husholdning. Besætningen bestod af 4 heste, 4 køer, 2 kvier
og nogle ungkreaturer. Der var også 9 stude, så studeavl har sikkert, som det tit var
tilfældet i Nordvestjylland, skabt grundlag for en god del af gårdens indtjening.
Ved et skiftemøde den 2. februar 1847 kan vi i skifteprotokollen læse følgende:
Enkemanden erklærede nu at være kommen overens med hans afdøde
hustrus arvinger således: at han udbetaler til hver af sønnerne 400 rigsbankdaler og til hver af døtrenes mænd 200 rigsbankdaler som godtgørelse
5

Folketællingen fra 1840 fra Mors findes ikke.
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for deres mødrene arv, hvilken udbetaling finder sted i 11. december termin dette år, og svares der af bemeldte kapitaler der ialt udgør 1.800 rigsbankdaler rede sølv, et halvt års renter. Endvidere vil han udbetale Bertel
Hedegaard, der er gift med datteren Else Marie Pedersdatter, 40 rigsbankdaler rede sølv, når han engang i tiden fratræder hans iboende gård ….. På
grund af disse erklæringer er enkemanden begærende, at boet måtte ekstraderes ham til fri rådighed. Det er en selvfølge, at arvingerne, når deres
arvesummer bliver dem udbetalte, meddeler lovformelig arveafkald.
Skiftet blev endelig godkendt af alle parterne ved et møde den 13. februar 1847. For at
kunne betale arven på ialt 1.800 rigsbankdaler til Mette Maries børn, måtte Ole tage et
lån, og den 18. december 1847 fik han tinglyst en panteobligation på de 1.800 rigsbankdaler til kammerråd og godsejer Gjedde fra Højris og Glomstrup
Da Ole jo som
enkemand overtog
gården i forbindelse
med skiftet efter
Mette Marie, var det
nødvendigt for ham
at få bekræftet, at han
rent faktisk var ejer
af gården. Det var
han lovformeligt
blevet i 1810, da han
giftede sig med Mette
Marie; men han
Brandtaksationen for Nøraa I 1818, hvor det er nævnt, at Ole
havde aldrig fået
er dannebrogsmand. Oversættelsen kan ses i afsnittet med
adkomsten tinglyst.
Yderligere Information.
Han fik derfor efter
Mette Maries død tinglyst en såkaldt præsteattest, hvor præsten fra Vejerslev-Blidstrup
sogn, med en udskrift fra den gamle kirkebog bekræftede ægteskabet og dermed Oles
adkomst til gården.
Ole Gramstup og Karen Johanne Sørensdatter
Ole blev kort tid efter Mette Maries død gift med Karen Johanne Sørensdatter, der var
tjenestepige paa gården. Det var et umage ægteskab, da Ole var dobbelt så gammel som
Karen – Ole var 72 år og Johanne var 36 år. Alligevel lykkedes det dem at få et enkelt
barn nemlig datteren Mette Marie Lucie, der blev født paa Nøraa den den 6. juli 1848.
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Man kan jo godt spørge sig selv om, hvorfor Ole blev gift igen i så høj en alder,
og med så ung en pige, og hvorfor de fik et barn. Han havde jo ingen andre børn, der
skulles passes; men det kunne da være en tanke, at han var blev sur på hans stedbørn, da
han måtte lave forlig med dem om arven efter Mette Marie. Med en ny kone på gården
ville hun jo overtage den, når han døde, så stedbørnene ikke kunne blande sig i det. Til
gengæld ser det jo ud til, at han havde et fint forhold til Mette Marie; da datteren med
Karen jo blev opkaldt efter hende.
Det blev et kort ægteskab, for den 1. marts 1850 døde Ole – han havde hængt sig,
som der står i kirkebogen. Selvmord, ulykker og andre mistænkelige dødsfald skulle jo
anmeldes til myndighederne, og den 3. marts blev der sendt udskriften af et forhør om
Oles død til Thisted amt, der den 11. marts videresendte det til justitsministeriet.
Der blev afholdt et nyt skifte i sommeren 1850. Gården med besætning og indbo
blev ansat til en værdi af 4.000 rigsbankdaler - lidt mindre end i 1847; men til gengæld
var gælden meget større, ialt på 2.485 rigsbankdaler. Den største gældspost var den
obligation på 1.800 rigsbankdaler, Ole havde udstedt til kammerråd Gedde i 1847, for
at kunne skaffe pengene til hans stedbørn til arven efter Mette Maries død. Desuden var
der aftægtsposten på 600 rigsbankdaler til Mette Maries søster, Maren Jørgensdatter, der
jo skulle opføres som en gældspost. Af overskudet skulle deres fælles barn Mette Marie
Luciæ arve 551 rigsbankdaler 2 mark 8½ skilling, som Karen hævede til 650 rigsbankdaler. Desuden skulle hun have en dragkiste og en anden kiste med sengeklæder bestående af 2 dyner, 3 puder og 1 par lagner med fyld, samt 25 rigsbankdaler til hendes
bryllup.
Efter Oles død blev Karen gift igen med ungkarlen Jens Christian Henriksen, der
kom fra Øster Assels, hvor han tjente i præstegården, og herefter glider Nøraa ud af
familien.
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Yderligere information
Gården i Oksenbøl
Det har været lidt snørklet, at finde ud af, hvilken gård i Oksenbøl, som Peder og Mette Marie
havde fæste på, inden de flyttede til Mors. Gården blev brandforsikret i 1801 med nummer 37
– 3, og fra taksationsprotokollen kan vi se, at den have tre længer: Et stuehus på 19 fag og to
udlænger på henholdsvis 14 og 5 fag. I en senere forsikringsprotokol fra 1848 – 58 er gården
ikke beskrevet; men der står, at ejeren af gården med nr. 37 – 3, hed Peder Nielsen. I
hartkornsekstrakten, der blev lavet i forbindelse med den nye matrikel i 1844, kan vi så se, at
gården, der var ejet af Peder Nielsen, havde matrikelnummer 10. I sogneprotokollen, der er
tidligere end hartkornsekstrakten, ejedes matrikelnummer 10 af Rasmus Winther, og den
havde et jordtilliggende på lige godt 42 tønder land. Fra et tidligere navneregister til skøde
panteprotokollen, kan vi så se, at gården som, Rasmus Winter boede på, hed Strandgård.
Original 1 matrikelkortet fra
1814 – 60 med Strandgaard i
Oksenbøl, hvor Peder og
Mette Marie boede fra 1795
til 1807. Jordens areal var på
lige godt 42 tønder land og
hartkornet var efter den nye
matrikel på 2 tønder 1 fjerdingkar 1½ album. Den nuværende adresse på den del
af parcellen, der i dag har
matrikelnummer 10a, er Krik
Strandvej 7. Gårdens jord er
delt imellem to hovedparceller med nr. 10 – en
nederst til højre med bygningerne på, hvor, hvor
Rasmus Winters navn er
skrevet og en nord-syd
gående parcel til venstre, der ligeledes er markeret med nr. 10 og med Rasmus Winthers navn.
Gården blev som sagt vurderet til brandforsikringen i 1801, mens Peder og Mette Marie
boede på den. Fra taksationsprotokolellen får vi et detaljeret blik på hvordan bygningerne så
ud:
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Poulsen af Grurup foretaget følgende Taxation til Brandforsikring
37-3, En Gaard eiet af Ditto (Hr. Proprietair Hansen til Westervig) beboes og
indsadt af Peder Thomasen.
a. Stuehuuset i Sønder 19 Fag 10 Allen dyb, Fyrre under og overtømmer, deels
murede og deels klinede Vægge, Straatag, indrettet til 2 Stuer, Kamre, Kiøkken
og Brøggers. I Stuen er Fielle Loft, 3 Vinduer og Dørre samt en Jern Bielægger
Kakkelovn og i Brøgerset en indmuuret Kobber Kiedel paa ½ Tønde, Skorsteen
og Bagerovn af Brændte Steen.
570 Rd
b. Det østre Huus 14 Fag 12 Allen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede Vægge
og Straatag, indrettet til Loe, Lade, Stald og Faarestie
140
c. Det nordre Huus 5 Fag 11 Allen Dyb, Fyrre under og over Tømmer, Klinede
Vægge og Straatag, indrettet til Lade
40
d. Forsvarlig mod Ildsvaade og ey tilforn forsikkret.
Gården Nøraa på Mors
Gården Nøraa, som Peder og Mette Marie købte på Mors i 1807, ligger i Blidstrup sogn midt
imellem landsbyerne Blidstrup og Redstrup omkring 300 meter fra østenden af Tissingvig, på
den nuværende adresse Nøråvej 29. I den nye matrikel fra 1844 fik den matrikelnummer 1 i
ejerlavet Nørågård, Blidstrup. Det var en stor gård, hvor jorden var samlet i en parcel med et
arel på 1.131.400 kvadratalen svarende til knap 81 tønder land og med et nyt hartkorn på 4
tønder 1 skæppe 2 fjerdingkar 2½ album.
Fra taksationen af gården til brandforsikringen i 1818 kan vi se, at den var fire-længet.
Aar 1818, den 31te Octobr er af undertegnede Branddirekteur og Taxationsmændene
Tømmermand Peder Nielsen og Muurmester Anders Friderichsen i Øster Assels foretaget
følgende Taxation til Brandforsikring
Blidstrup Sogn, Nøraaegaard
Eies og beboes af Dannebrogsmand Ole Gramstrup
a. Stuehuuet. Bred 14 Fag, 9 ¾ Al dyb, Fyrre under og over Tømmer, deels muured
dels Klined Vægge og Straatag, indr. Til Stue, Kamre, Kiukken og Bryggers, med
Loft, Vinduer og Dørre samt en Bilægger Kakkelovn, og Kiedel paa ½ Tønde.
Skorsteen og Bagerovn af brændte Steen. --Taxeret til N.V. 800 Rd
640
b. Det Søndre Huus 10 Fag, 16 Al dyb, Fyrre Tømmer, Klinede Vægge og Straatag,
indrettet til Loe og Lade. Tax til N.V 500
400
c. Et Huus i Øst vedlagt litr (b) 8 Fag 11½ Al dyb, gl. Tømmer Materialer indrettet til
Stald og Fæehuus, taxeret til N.V. 400
320
er rede Sølv
d. Det vestre Huus 9 Fag 7¾ Al dyb, af samme Materialer indrettet til Faaresti, Vogn
og Materialehuus, Taxeret til N.V 150 Rbd er rede Sølv
120
1480
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foreviste.
Værdien af bygningerne yderst til højre er værdien i rede sølv, der blev indført efter
statsbankerotten i 1813. De tal, der står i teksten er såkaldte nye værdier, der er 20% højere
end sølvværdierne.

Original 1 matrikelkortet fra 1814, der viser gården Nøraas jorder i Blidstrup sogn. Gårdens bygninger er skitseres øverst til venstre. Kortet blev
opmålt i 1803, og på det tidspunkt var der kun tre længer. Kortet er fra
1814, så det er Ole Gramstrups navn, der står på kortet.
Geodatastyrelsen: https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o1k_oekort
&id=4968&elav=0740155 (set 2019).
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Ole Christensen Gramstrup
Ole Christensen Gramstrup6 blev født den 11. april 1775 i den vestlige af de to gårde i Over
Gramstrup, omkring en kilometer syd for det nuværende Vestervig. Hans forældre, Christen
Olesen og Karen Christensdatter, havde fæste på gården, der dengang hørte under Vestervig

Flækken med to gårde i Over Gramstrup og en i Neder Gramstrup lidt syd for Vestervig.
Ole blev født på gården i Over Gramstrup vist med den røde pil. Kortet er fra de høje
målebordsblade fra 1842 – 99. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
https://sdfekort.dk/spatialmap (set 2019).
Klosters gods, hvor den senere fik matrikelnummer 10. Jorden er i dag opdelt i flere parceller
og matrikelnummer 10a har nu adressen Kærmindevej 3. Oles far døde i 1789, og hans mor
blev gift igen med Iver Jensen Hviid, der kom fra Morup Mølle i Bedsted sogn.
Fra lægdsrullerne kan vi se, at Ole, da han var 25 år gammel, var en lille fyr med en højde
på kun 158 cm. I 1798 havde han haft en skade i lænden; men det forhindrede ham ikke i at
6

Tilnavnet Gramstrup fik Ole først omkring 1810, da han flyttede fra Over Gramstrup til Nøraa på Mors.
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nogle år inden han flyttede til Mors – blev han slettet af lægdsrullen.
Dannebrogsmand og sognefoged
Da Nøraa blev vurderet til brandforsikringen i 1818, står der i indledningen, at ejeren af Nøraa var Ole
Gramstrup, og at han var dannebrogsmand. Da Christiansborg slot
brændte i 1895, gik Ordenskapitlets
arkiv til grunde, og jeg ved derfor
ikke hvorfor han blev hædret. Da
Ole blev gift med Mette Marie i
1810 står der ikke noget i kirkebogen om, at han var dannebrogsmand. Der findes nogle scannede
kopier af gamle udgaver af Hof- og
Statskalenderen7 og her har jeg
fundet ham i udgaven fra 1809, hvor
der står, at han var Underofficeer
ved 2det jydske Infanterie=regiments 3die Bataillon.
Dannebrogsmændenes hæderstegn blev oprettet af Frederik
Dannebrogsmændenes hæderstegn. Det viste er en
den 6. den 28. januar 1809, så Ole
ny udgave med Dronning Margrethes kronede
må være blevet dannebrogsmand
monogram.
det første år, ordenen blev indstifhttp://kongehuset.dk/dannebrogordenenstet. Dannebrogsmændenes hædershaederstegn (set 2019).
tegn er et sølvkors af samme udseende og båret i samme slags bånd som ridderkorset, og det uddeles til alle samfundsklasser …
medens den, der alene har sølvkorset, alle vegne og uden for sin tjeneste skal anses og behandles som den første blandt sine ligemænd.
Ole var også sognefoged8 i Blidstrup sogn. Som sognefoged fungerede han som den
lokale politibetjent, der blandt andet kan anholde betlere, løsgængere og personer, der har
gjort sig skyldige i forbrydelser, eller mod hvem der er rejst begrundet mistanke, og han kan i
visse tilfælde foretage udpantninger og afholde mindre auktioner.

7

Link til scannede udgaver af Hof- og Statskalenderen med oversigter over dannebrogsmænd kan findes
online på Danske slægtsforskeres Bibliotek i Albertslund.
8
I afsnittet om Nr. 14 – 15 Mads Lauritsen Nørgaaard og Maren Pedersdatter Høje er der en længere
beskrivelse af sognefogdens job og funktion i samfundet.
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også ham, der havde ansvaret for at lægdsrullerne blev ført. I hovedrullerne, der blev udgivet
hvert tredie år, står der i begyndelsen af hver lægd, hvem der var lægdsmand, og her kan vi se,
at Ole fik hvervet omkring 1820, og fortsatte med det indtil 1849 – året før han døde.
I hovedrullen fra 1821 er Ole Gramstrup første gang lægdsmand og sognefoged.

Hovedrulle, Thisted amt, lægd 90 Blidstrup, 1821, Daisy #458.
I hovedrullen fra 1827 er Ole Gramstrup første gang nævnt som dannebrogsmand.

Hovedrulle, Thisted amt, lægd 90 Blidstrup, 1827, Daisy #549.
I hovedrullen fra 1847 erOle Gramstrup nævnt som sognefoged og dannebrogsmand. Han
ophører med at være lægdsmand i 1849.

Hovedrulle bind 2, Thisted amt, Lægd 90 Blidstrup, 1847, Daisy #436
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