
Om udskiftning af 
Grurup og Gammelbys jorder 

af Milter Jensen, Grurupvej 17, Grurup 
 
Anno 1799 den 25. september blev et 
åstedsmøde foretaget i Grurup hos Claus 
Vestergaard under Thisted Amt af Landvæsens 
Commissionen for Hassing og Refs Herreder. På 
S:T: Hr. Amtmand Ferslevs vegne, 
Landvæsenscommissær Thagaard af Thisted og 
de beskikkede landvæsenscommissærer Hr. 
Ballebye til Koustrup og hr. Hjardemaal til 
Bubbel, for ifølge hr. landinspektør Skibsteds 
begæring at foretage den generelle udskiftning af 
Grurup og Gammelbys byer, i henseende til at 
afhandle markskels disputer og nogle andre 
disputer om fælleden, markskellenes rettelse 
eller ligning m.v. Til sådant ende var fra 
amtshuset udstedt indkaldelse til samtlige 
lodsejere i bemeldte byer og sammes 
jordbrugere, hvilken indkaldelse med sin 
forkyndelses påtegninger lyder som følger under 
nr. 1: ”Af lodsejere var mødt Hr. Sørensen til 
Abildgaard, præsten Hr. Klein af Bedsted, Provst 
Røhr fra Hassing, på Visby præstegårds vegne 
Hr. Herredsfoged Høyer, Søren Madsen, Visby, 
Knud Korsgaard i Gjettrup, Jens Christensen i 
Brydbjerg Mølle, Anders Guldsmed på sønnen 
Thomas Guldsmeds vegne, Christen Smed på 
Heltborg Hede i Grurup, Christen Villemoes i 
Hurup, Christen Møller i Abildgaards Mølle, 
Claus Vestergaard i Grurup, Niels Enggaard 
Ibedem, Søren Korsgaard, Anders Vestergaard, 
Mads Stenklyver, Morten Smed, Lorentz 
Pedersen, Anders Beck, Søren Jensen, 
murermester Thomas Bech, Christen Skomager, 
Christen Poulsen, Jens Mørk, Mads Møller, 
Cordt Thøgersen, Christen Houe alle af Grurup 
Sogn. Niels Vestergaard i Ullerup, Anders 
Møller, Niels Pallisgaard, Peder Korsgaard, Jens 
Korsgaard, Søren Høj, og på Christen 
Korsgaards enkes vegne Jacob Møller fra 
Karbye. - De øvrige lodsejere var ikke mødt, ej 
heller havde nogen fuldmagt fra de øvrige 
indkaldte, undtagen en skrivelse af dato 17. 
september fra Købmand Hr. Ole Nielsen i 
Nykøbing på Mors, som herved under nr. 2 
fremlægges således: Endelig var ved 
commissionen tilstede hr. landinspektør 
Skibsted, og passerede da som følger: 
Landinspektør Skibsted anmeldte fra 

commissionen at det udvendige markskel 
omkring Grurup og Gammelbys jorder var 
forhen vedtaget og bestemt af alle vedkommende 
og til disse byers jorders stødende lodsejere, så 
der ikke er nogen disputer om samme, undtagen 
med Christen Smed på Heltborg Hede, hvis 
jorder ligger inde i Grurup Hede, er tvistighed 
om tvende små stykker hede begge af indhold 
6000 kvadratalen. Foranførte disputer blev 
afgjort således; Christen Smed beholder det 
østerste stykke af de omtvistede og tillægges 
halvdelen af det vesterste stykke således at 
skellet ved sydvest hjørnet af hans hede derved 
bliver lignet eller rettede, som ved 
commissionens mægling blev af samtlige 
lodsejere bevilget. 

Dernæst tilkendegav landinspektør Skibsted 
at ved Grurups og Gammelbys jorders opmåling 
udviste nogle af beboerne en del små stykker, 
som skulle være opbrudte af fællesheden, 
hvorved de beboere som havde jordene i brug 
ikke var fornøjede ej heller ville tillade dette. De 
fleste lodsejere har siden efter frafaldet bemeldte 
påstand og samtykket, at enhver såvel gård som 
husmand må beholde eller tilregnes alle de jorder 
han hidtil har dyrket i betragtning af at det 
formente opbrudte hede fordelt til alle beboere, 
ville blive en ubetydelig del til en gårdmand men 
et tydeligt tab for husmændene at miste end den 
af den jord hvorpå de har anvendt meget arbejde 
og bekostning for at få dette brugbart. De 
lodsejere som endnu påstår det opbrudte hede 
tilbagelagt til fælledet uden nogen godtgørelse til 
dem som har samme i brug anmodes at opgive 
nu for commissionen hvilke af de ved 
opmålingen afmærkede stykker der nu påstås og 
kan anses at være taget af fælledet. Da den første 
påvisning ”efter sigende” skal være meget 
uefterrettelig på det at disse tvistigheder enten i 
mindelighed eller på anden måde nu kunne blive 
afgjort. Ved Commissionens mellemhandling og 
ventilation frafaldt samtlige lodsejere den af 
landinspektør Skibsted fremsatte påstand fra 
enkelte lodsejere så at den sag således ganske er 
afgjort. Dernæst fremlagde landinspektør 
Skibsted forslag til markskellens ligning eller 
rettelse omkring Grurup og Gammelbys jorder, 



 
 
med de tilstødende byers jordejendomme, 
hvilket forslag blev fremlagt under nr. 3 og lyder 
således: Tillige fremlagde landinspektøren det 
over ejendommene optagne situationskort samt 
den afhjemlede taxationsforretning der fandtes 
vedtaget af alle vedkommende og blev forsynet 
med commissionens påtegning og igen 
landinspektøren tilbageleveret. Bemeldte forslag 
blev forelæst samtlige lodsejere, forandringerne 
på kortet dem betydet, hvorefter vedkommende 
lodsejere erklærede sig alle fornøjede. 

Endvidere fremlagde Hr. landinspektør 
Skibsted hans skriftlige forfattede forslag af 19 
hujus. Til udenbys tørve og engjorders 
fralægning eller udskiftning og deling på Grurup 
og Gammelbys skottørvjord, som er beliggende 
ved det østre markskel fra Visby Sogn og til 
Pallis Toft, hvilket forslag blev taget til 
protokollen under nr. 4 sålydende: Dette forslag 

blev samtlige vedkommende forelæst og betydet 
og af disse begæret og antaget følgende 
forandring. Anders Frideriksen beholder begge 
sine egne skifter og desuden tillægges Christen 
Houes nordre skifte. Cordt Thøgersen beholder 
sit eget nordre skifte og tillægges Claus 
Vestergaards skifte næst sønden for. Claus 
Vestergaard tillægges Cordt Thøgersens søndre 
skifte tillige med de tvende skifter næst norden 
for, som han efter forslaget er tillagt. Søren 
Korsgaard får ingen lod udi tørvejord, men efter 
hans begæring tager vederlag udi Anders 
Vestergaards eng. I øvrigt blev forbemeldte 
forslag til tørvejordens inddeling antagen af alle 
vedkommende. Den udi forslaget ommeldte 
engvej over Hr. Høyers og Søren Vestergaards 
lodder blev bestemt alene at bruges til kørsel 
med hø og tørv, dog ikke før engene er slået. I 
henseende til Grurup og Gammelbys fælleders 



deling da blev af alle vedkommende antaget og 
bestemt at alle de huse, som har mindre end som 
4 skæpper hartkorn, ”afbyggerhuse undtagen, 
som tages efter deres virkelige hartkorn” 
tillægges hede ved udskiftningen til fulde 4 
skæpper hartkorn, således at forstå, når til 
byernes hartkorn lægges så meget hartkorn som 
alle husenes hartkorn beregnet til 4 skp. kan 
udgøre når der fra samme drages husenes 
virkelige hartkorn. Husmændene som er tilstået 
hede til 4 skp. hartkorn er følgende: Søren 
Flaske, Karen Røn, Mads Jensen, Niels 
Mogensen, Anne Wibecheer, Jens Bak, Christen 
Heinsen, Christen Møller, Abildgaards Mølle, 
som selvejer betragtet, Anders Sund, Jens Graae, 
Dagnits, Morten Smed, Lorentz Pedersen, Maren 
Ulnitz, Anders Bak og Jens Skrædder. 

Da det nu var aften og andre forretninger for i 
morgen var bestemt, så blev denne forretning 
udsat til onsdag den 25. september om morgenen 
kl. 8. slet førstkommende, som blev samtlige 
tilstedeværende lodsejere og jordbrugere 
bekendtgjort til at tage møde til bestemt tid. 
Forøvrigt denne dags forretning med enhvers 
underskrift bekræftet, som forbindende på alle 
sider. Datum - Åstedet ut supra. 

På hr. amtmand Ferslevs vegne: Thagaard, 
Hr. Ballebye, Hjardemaal, Skibsted, L. 
Jørgensen, Juul, T. Køst, Høyer, Lantz. 

Jens Klein, Christen Willemoes, Søren 
Madsen Wisby, Knud Korsgaard, Christen 
Møller, Jens Christensen, Brydbjerg Mølle, 
Anders Guldsmed, Christen Smed, Claus 
Westergaard, Niels Enggaard, Anders 
Vestergaard, Søren Korsgaard, Mads Stenklyver, 
Morten Smed, Lorentz Pedersen, Søren Jensen, 
Anders Bech, Thomas Bach, Christen Skomager, 
Christen Poulsen, Jens Mørch, Mads Møller, 
Mads Jensen, Søren Østergaard, Anders 
Frederiksen, Jens Hansen, Christen Houe, Cordt 
Thøgersen, Anders Møller, Niels Westergaard, 
Niels Pallisgaard, Peder Korsgaard, Jens 
Korsgaard, Søren Høy, Jacob Møller. 

Anno 1799 d. 25. september blev efter 
bestemmelsen den 23. Åstedsmøde foretaget hos 
Claus Vestergaard i Grurup på hr. amtmand 
Ferslevs vegne. Landvæsenkommisær Thagaard 
af Thisted og tillige med 
landvæsenkommisærerne Hr. Ballebye til 
Koustrup og Hr. Hjardemaal til Bubbel, samt 
landinspektør Skibsted som deler. Lodsejerne i 
Grurup og Gammelby var følgende: H. forvalter 

Juul for Stamhuset Todbøll, sognepræsten Hr. 
Klein i Bedsted, Knud Korsgaard i Gettrup, 
selvejer Claus Vestergaard, Niels Enggaard, 
Søren Korsgaard, Anders Westergaard, Jonas 
Hansen, Morten Smed, Lorentz Pedersen, 
Thomas Bach, Christen Skomager, Anders 
Guldsmed på sin søns vegne, Søren Fladskjær, 
Mads Stenklyver, Søren Murermester, Jens 
Mørch, Christen Poulsen, Mads Møller, Cordt 
Thøgersen, Mads Jensen, Jens Bach, Niels 
Mogensen, Anna Wibecher, Anders Frederiksen, 
Christen Hove, Christen Møller i Abildgaards 
Mølle. 

Så mødte og for kommissionen Christen 
Willemoes af Hurup, som ejer af Søren 
Østergaards gaard i Gammelby, og tilkendegav 
at han i forventning af det kongelige 
rentekammers tilladelse har solgt til bemeldte 
Søren Østergaard, nogle ham tilhørende jorder i 
nordøsthjørnet af Gammelby mark nemlig: alle 
de som Søren Østergaard forhen har haft samlet 
på dette sted, altså de 2de adskildte stykker 
vesten for undtagen, og ligeså solgt tilmelte 
Søren Østergaard, den halve del, som har været 
Østergaard tilhørende af fælleshedestykkerne 
ved forbemeldte i nordøsthjørnet af Gammelbys 
mark, tillige med et engskifte sønden Kjelddal, 
alt på de kommisioner at fæsteren Søren 
Østergaard fratræder sin gård til næste majdag, 
efter den imellem dem forfattede kontrakt. 

Christen Willemoes og Søren Østergaard var 
der for at kommissionen begærede at formeldte 
solgte jorder til Søren Østergaard måtte så vidt 
muligt nu ved udskiftningen blive udlagt på 
samme sted, som de nu var, nemlig: ved Wisby 
markskel og ved Grurup enge, undtagen 
engskiftet der efter den allerede lagte plan bliver 
lignede som det forhen har været. 
Kommissionen tilspurgte samtlige 
tilstedeværende vedkommende, om de havde 
noget imod bemeldte jords udligning på 
bemeldte sted, men ingen havde noget derimod 
at indvende. Anders Frideriksen begærede, at det 
stykke af hans jorder som ligger inde udi 
bemeldte Husmandslod samt den del han 
tilkommer af fællesstykkerne i samme, måtte 
blive fraskrevet i vestre ende ved en lige linie i 
sønder og nord, hvormed Christen Willemoes og 
Søren Østergaard ej var fornøjede. Dernæst 
forespurgte landinspektøren sig for 
kommissionen og lodsejerne om der skulle 
udlægges nogen skolejord af Grurup og 



 
 



 
 
 
Gammelbys jorder. Dernæst meldte sig præsten 
Hr. Klein ærbødigst og begærede i anledning af 
forordningen at noget jord til en skole måtte 
blive udlagt, men da det tillige af en 
skolereglement dat. 29. september 1744, som hr. 
Klein foreviste reform, at der ifølge samme 
reglement bestandig holdes en 
omgangsskoleholder i Grurup sogn, som nyder 
sin kost hos beboerne i sognet, fordi sognet ikke 

var i stand til at bygge skolehus og holde en 
fastboende skoleholder, og beboerne nu idag 
besværede sig at dette sogn, som kun var lidet i 
hartkorn og bestod af få beboere var ikke endnu i 
så formuende tilstand at de kunne gøre denne 
bekostning, og derfor udbad sig at det fremdeles 
måtte forblive som en gang bestemt og reguleret 
er. Så ville Hr. Klein ikke gøre yderligere 
påstand derom, men ifølge samtlige 



vedkommendes forlangende lod det forblive på 
samme måde som forhen. 

Landinspektør Skibsted bemeldte for 
kommissionen, at siden det første han var bleven 
fuldkommen bekendt med jordenes beliggenhed 
til Grurup og Gammelby, havde han anset det 
fornøden, at der i det mindste burde udflyttes en 
gård i sydøsthjørnet af Grurup mark. Han havde 
derfor sidst afvigte efterår sammenkaldt 
lodsejerne i Grurup og forestilt dem dette, og var 
da disse lodsejere enig om en gårds udflytning 
samt anordnede med de beboere, som da ville 
udflytte, hvor meget de ville give ham til 
udflytningshjælp foruden hvad han kunne nyde 
af Hans Majestæts kasse, og var fuldkommen 
enige om denne betaling, tillige med på hvad 
sted gården skulle udflyttes. Men forinden sådant 
mindelig forening i det øjeblik, samme var aftalt, 
blev skrevet, fragik nogle lodsejere samme. 
Skibsted rejste straks derefter til andre 
forretninger og kom igen her til egnen i forrige 
måned, og derefter sammenkaldte lodsejerne i 
Grurup, samt forestillede disse hvor nødvendigt 
og nyttig en gård udflytning fra bemeldte Grurup 
ville være såvel for udflyttere selv, som for de 
øvrige der bliver boende i byen, men alle 
vedkommende erklærede da ikke at ville give 
penge til udflytningen, og den som forhen var 
sindet at udflytte forklarede ligeså, at han nu 
ikke ville udflytte, som er Søren Korsgaard i 
Grurup, men ville være fornøjet med at tage 
deres lodder på 2de steder, således som samme 
kunde falde. Han forfattede altså sin beregning 
til en bestemt deleplan, således som det anses 
efter de lokale omstændigheder passende og 
billigt for alles vedkommende, og deres skriftlig 
forfattede deleplan til Grurup og Gammelbys 
jorders udskiftning fremlægges herved under nr. 
5. 

Nr. 5. For kommissionen og vedkommende 
lodsejere! 

Efter bemældte deleplan var oplæst for alle 
vedkommende og enhver især af landinspektøren 
betydet efter kortet på hvis steder han skulle 
udlægge sine jorder og nogle af lodsejerne 
gjorde nogle ugrundede og urimelige 
indvendinger imod den foreslagne plan og 
endelig meldte sig til slutning forbemeldte Søren 
Korsgaard og erklærede sig for kommisionen at 
han nu ikke var uvillig til at udflytte sin gård på 
det sydøstlige hjørne af Grurup mark uden nogen 
betaling af Grurup beboerne undtagen hvad 

arbejde han af disse beboere til sin gårds 
udflytning efter ordningen kan tilkomme og den 
bygningshjælp han forventede af Hans 
Majestæts kasse. 

Landinspektør Skibsted troede ikke det var 
billigt at han ganske forgæves og uden betaling 
skulle udarbejde en bestemt deleplan til 
bemeldte Grurup jorders udskiftning som det af 
ham fremlagte forslag vil blive når udflytning 
skal finde sted, i betragtning af at lodsejeren 
ganske har frasagt sig udflytning og har for ikke 
at forårsage lodsejerens bekostning ved et 
landvæsens kommissionsmøde så længe i 
forvejen foretaget lodsejerens erklæring om 
denne udflytning, da disse altså har haft tid nok 
at bestemme sig til samme, forinden de 
anmodede ham at begære dette 
kommissionsmøde til deleplanens begyndelse. I 
hensyn til foranførte påstod Skibsted det 
fremlagte forslag til udskiftning, bør af 
vedkommende lodsejere antages de forandringer 
undtagen som med kommissionens og 
lodsejernes samtykke udi nogle små poster 
kunne blive antagne og i mangel deraf var han 
ærbødigst begærende den respektive landvæsens 
kommissions ertragtning udi foranførte. 
Forvalter Juul, som var mødt for stamhuset 
Todbølls bonde Mads Torp i Gammelby 
erklærede at den af hr. landinspektør Skibsted 
propornerede plan for hans agers lod var han i 
alle dele velfornøjet med, ligesom og da den 
største del af de øvrige lodsejere har erklæret 
dem fornøjet med den for enhver fremlagte plan 
således at udskiftningen lod sig fremme og ikke 
fra nogle enkelte ugrundede indsigelser blev 
standset. I henseende landinspektørens forlangte 
betaling for den mislig anlagte plan, da vil 
samme ved ikkun blive for Grurup bys lodsejere 
så mange som i planen har gjort indvendinger og 
således frabede at stamhusets ejere eller beboere 
af gården ganske befries for denne udgift. 

Efter at kommissærerne i en for dem travl tid 
havde lempet sig efter beboerne i Grurup og 
foretaget denne dags forretning, i tanke derved at 
befordre udskiftningen, og da det nu er sildigt på 
eftermiddagen, og kommissionen dernæst nu 
hver for sig havde andre passerende forretninger 
og dagen nu var spildt med frugtesløse 
underhandlinger, så man ikke for denne gang 
kunne udrette videre, så blev denne forretnings 
øvrige fremme udsat til belejligere tid og 
imidlertid underskrives det passende af så mange 



som havde vedtaget den fremlagte delingsplan. 
Datum åstedet i Grurup ut supra. 
På herr amtmand Ferslevs vegne 
Thagaard, Ballebye, Hjardemaal, Skibsted, 

Hr. Juul, Hr. Klein, Knud Korsgaard, Morten 
Smed, Lorentz Pedersen, T. Guldsmed, Søren 
Jensen, Christian Skomager, Christen Poulsen, 
Jens Mørk, Mads Møller, Cordt Thøgersen, 
Mads Jensen, Niels Mortensen, Anne Wibecher, 
Søren Østergaard, Christen Willemoes, Christen 
Møller, Søren Korsgaard, Jens Korsgaard i 
Ullerup, Mads Stenklyver, Christen Houe, Jens 
Christensen, Anders Bech. 

Underskrevne erklærede sig ikke fornøjede 
med deleplanen, men for det øvrige afhandlede 
gives herved tilståelse at de med samme er 
fornøjede. 

Claus Westergaard, Niels Enggaard, Anders 
Frideriksen, Anders Westergaard, Jonas Hansen. 

 
Anno 1801 d. 21. maj blev åsteds forretning 

til Grurup bys udskiftning af jordfællesskabet 
igen foretaget udi Claus Westergaards gård i 
bemeldte Grurup af amtmand Ferslev fra Thisted 
og hr. landvæsenkommissær i amtets søndre 
distrikt forligelseskommissær hr. Hjardemaal i 
Bubbel og hr. proprietær Ballebye til Koustrup, 
efter hr. landinspektør Skibsteds begæring mod 
S. Korsgaard samt søn, var og kommissionen til 
stæde. Deleren hr. landinspektør Skibsted med 
de over de udskiftede ejendomme optagne 
situationskort og flere udskiftningers 
vedkommende dokumenter der til dette 
åstedsmøde udstedte jordskel ikke blev forelagt 
ved lodsejernes påtegnede tilhørende om 
forkyndelsens forlydende, hvilken således 
kvalificeret indskrivelse indlemmes forretningen 
således lydende under nr. 7. 

Af de indkaldte lodsejere var mødt ved 
kommissær hr. Jørgensen til Abildgaard, Jens 
Christensen i Brydbjerg Mølle, så og samtlige 
selvejergårdmænd af Grurup for Thomas 
Guldsmed var igen mødt, men stedet skulle være 
solgt til en anden, ej heller mødte Knud 
Korsgaard af Gettrup. Og da de fleste lodsejere 
ved forrige åstedsmøde havde erklæret sig 
fornøjede med den proponerede delingsplan over 
agermarken og under følgende havde erklæret 
sig misfornøjede med samme, navnlig: Claus 
Westergaard, Jonas Hansen, (nu Niels 
Enggaard), Niels Enggaard (nu Søren 
Korsgaard), og endelig Anders Westergaard, 

samt Anders Frideriksen af Gammelbygaard, så 
foretog kommissionen at forhandle og med i 
planen med disse parter derudi er fulgt således: 
Anders Frideriksen erklærede sig nu tilfreds med 
den proponerede plan. Søren Korsgaard som nu 
har Niels Enggaards er ligeledes nu tilfreds, 
Niels Enggaard som nu har Jonas Hansens gård 
blev tilstået at beholde sin andelsmark uden 
nogen forandring undtagen det hjørne som er 
proponeret at afgives fra hans toft og tillægges 
nu kilen ved n.ø. hjørnet af hans lod, og for en 
vej over ageren ved n.ø. hjørnet af hans lod til 
Jens Mørks agre. Og med denne forandring 
erklærede han sig tilfreds med delingen. Claus 
Westergaard antog den overværende delingsplan 
for såvidt hans lodder vesten landevejen 
nordefter og østen landevejen blev ham tilstået af 
vedkommende, at hans havrelandslod må lægges 
næst ved Gammelby vesterskel i en paralel. 
Lignende dog således at han tager østen for Jens 
Mørks lod, som nu bliver sønden for dennes, 
omtrent 1/3 af hele længden fra landevejen til 
engene. Så blev han og tilstået at det jord, som 
han havde tilkøbt sig fra Claus Troelsgaards sted 
må udlægges næst østen for det nys bestemte 
skel ved østsiden af Abildgaards mark. Anders 
Westergaard erklærede sig fornøjet med den ham 
proponerede udmarkslod og hans udmarkslod 
udlægges på det sted som Christen Houe skulde 
have haft udmarkslod, fra landevejen og østover 
så langt at lodden derfra kan drages syd til 
markskellet ved Ettrup Bæk næst øst omkring 
Christen Houes udlod, som bliver øst for Claus 
Vestergaards lod ved Abildgaards mark og 
dennes lod, såvel i vest som i sydenden, bliver 
omtrent lige bred eller skelliniernes paralel efter 
den direktion som disse har, og med denne 
forandring erklærede han sig tilfreds med 
delingsplanen. Christen Houe tager altså som 
meldt sin udmarkslod næst øst for Claus 
Vestergaards lille lod østen Abildgaards 
markskel, og vederlag i samme for hans søndre 
engskifte ved Ettrup mark, og denne lod 
strækker sig fra Ettrup markskel nordpå lige så 
langt som Claus Vestergaards lod, samt bliver 
omtrent lige bred i begge ender, hvilken 
forandring af Christen Houe blev antagen og for 
hans jordlod følges planen. Lars Enggaard som 
nu har solgt Søren Korsgaards gård beholder sin 
jordlod uforandret, men udmarkslodden tages 
næst østen for Anders Vestergaards udmarkslod 
fra Ettrup markskel og til Søren Korsgaards 



 
 
udmarkslod omtrent af lige bredde i begge ender, 
hvormed han erklærede sig tilfreds. Jens 
Mideholms enke, som nu er selvejer beholder sin 
jordlod uforandret, men udmarksjorden tages 
langs igennem næst ved Abildgaards Mølles lod 
fra Søren Korsgaards udmarkslod til Ettrups 
markskel, hvormed hun erklærede sig fornøjet. 
Foruden det som Christen Houe er tillagt i sin 
udlod tager han en strimmel eng og græsning 
langs med Ettrup markskel for at ligne samme og 
kunne koste et varigt hegn, omtrent efter den 
gamle vej i dalen og dette afkortes i bemeldte 
udmarkslod som samtlige vedkommende 
samtykte. Jens Mørk beholder sin jordlod 
uforandret, men udmarkslodden lægges som 
foranmeldt næst sønden Claus Vestergaards 
udmarkslod fra landevejen og øster til de 2/3 af 
hele længden til engen og denne forandring blev 
af ham samtykt. 

Således er alle lodderne i agerlandet 
fuldkommen bestemt efter den af 
landinspektøren ved forrige møde fremlagte 
delingsplan og den her udi skete forandring af 

nogle få udmarkslodder, hvormed alle 
pågældende erklærede sig fuldkommen tilfreds 
og begærede lodderne afsatte i 
overensstemmelse med samme. Derefter blev 
forslaget til vejens udlægning oplæst og betydet 
vedkommende og antaget i alle dele med 
følgende forandringer: Vejen nr. 2 fra 
Abildgaard, omføring Grurup Kirke til Bedsted 
og Tandrup ligger på hovedageren ved Hvidsten 
Høj og lige nordpå ret østen Else Mideholms 
gård til gaden og derpå mod den østre vej over 
østre ende af Liltoft og Hyldtoft til Jonases gård, 
og den gamle vej vesten for aflægges. Engvejene 
bliver hvor de nu er, undtagen at de retter ledet 
hvor det kan ske. Desuden begærede lodsejerne 
følgende veje, a. fra heden og vesten Anders 
Guldsmeds lod så mod nordre og vestre side på 
Niels Enggaards jorder og vesten omkring kæret 
i Christen Houes til kirkens fortov, 8 alen bred, 
b. Fra Jens Mørks lod og over Niels Enggaards 
græsning og agre til Jens Mørks lidet stykke ager 
norden Niels Enggaards mark som bemeldte Jens 
Mørk erklærede at ville tage, og som er det der 



bliver tilovers fra husmændenes lodder og dette 
afkortes i hans udmarkslod sønder i marken, og 
bemeldte vej bliver 8 alen bred. Søren Korsgaard 
udlægger en vej 8 alen bred over Lars Enggaards 
lod vesten om Vendkjær og østen om Lars 
Enggaards lod. c. Over Mads Møllers agerlod til 
Jens Mørks moseskifte i Holmbo Mose 8 alen 
bred. d. Fra Mads Torps omkring Østergaard til 
Møllen 8 alen. Flere veje forlangte lodsejerne 
ikke, de undtaget som landinspektøren måtte 
finde nødvendig for at komme til 
udmarkslodderne, som han bestemmer ved 
udskiftningen. Dernæst forespurgte 
landinspektør Skibsted sig hos samtlige 
tilstedeværende lodsejere, hvem, hvor mange og 
til hvad hartkorn der haves, dels i Grurup og 
Gammelby fælleshede og overdrev, og bad det 
nu opgivet for protokollen. Derom gav de 
tilstedeværende lodsejere og jordbrugere 
følgende oplysning: (Se skema øverst på 
foregående side). 
 
Endnu tilstode samtlige lodsejere husmændene 
Christen Tydsker og Søren Østergaard at måtte 
nyde hver hedelod på 4 skæpper hartkorn. Derpå 
den er ved forrige åstedsmøde afgjort og bestemt 
at der er anført 16 huse må nyde fælles enhver til 
4 skp. hartkorn, skønt deres hartkorn er mindre 
end 4 skp. 

Efter dette således opgivne hartkorn deres 
Grurup og Gammelbys fælleshede, efter at der i 
forvejen er fradraget det fornødne til de bestemte 
veje efter delingsplanen og det i dag afhandlede. 
Da nu agerlodder til deling er bestemt og 
vedtaget og hedernes delingsmåde afhandlet, 
men hr. landinspektør Skibsted behøver tid til 
hedens beregning, før samme kan deles. Så 
udsættes denne åsteds forretning indtil hr. 
landinspektøren er færdig med sine beregninger 
og igen måtte forlange forretningen åbnet til en 
følgende endelig slutning, ligesom han og 
begørende det i dag passerede meddelt 
beskreven til fornøden oplysning og afbetjening, 
som blev bevilget. Og bliver således det ved 
dagens forretning afhandlede og er forenede af 
samtlige tilstedeværende lodsejere og 
jordbrugere med underskreven til forbindelse en 
og alle sider. 

Datum Astedet ut supra 
Ferslev, Ballebye, Hjardemaal, Skibsted, P. 

Jørgensen, Jens Klein, Anders Vestergaard, Else 
Mideholm, Claus Vestergaard, Lars Enggaard, 
Anders Frideriksen, Niels Enggaard, Mads 
Møller, Søren Korsgaard, Mads Torp, Christen 
Houe, Mads Christensen, Møllen, Jens Olesen, 
Laue Jensen, Jens Christensen, Brydbjerg Mølle, 
Jens Skrædder, Thomas Bach, Christen 
Skomager, Jørgen Skrædder, Jens Mørk, Mads 
Jensen, Lorentz Pedersen, Anders Guldsmed, 
Morten Jensen, Christen Møller. 

 
Kilde: Sydthy Årbog 1990, side 81-91. 


