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                                 Aalsbo   bys udskiftning             
 

                                        
 

                         Anno 1794 den 25de Martii  
 
               Blev kaldet en Landvæsenskommission i Aalsbo by, Rørup Sogn Hindsgavls Amt, af Amtmanden 
Kammerherre Greve Wedell og Amtets Landvæsenskommisarier Kammerråd og Herredsfoged Bagger og i Forvalter 
Møller sted, som formedelst af Erholms Gods hvor ved ham er fuldmægtig her i byen er lodtagen, Kammerråd og 
Amtsforvalter Willemoes af Assens, tilligemed Stifts Landinspektør Berg af Odense, som Bestyrer af denne bys 
udskiftning. 
             Ved kommissionen var tilstede Landmåler Rasmussen fra Ormhøj, som har opmålt byens fang. Til denne 
samling var vedkommende lodsejere indkaldt ved cirkulære fra Amtmanden af 12te marts sidstl., anlediget af et forud gået 
pro. memoria fra Landmåler Rasmussen hvorpå kaldelsen er tegnet, der herved kommissionen blev fremlagt med 
vedkommende påtegning og forkyndelse, og lyder således  
              Underdanigst pro memoria  
             Til at fremme udskiftningen af Aalsbo bys jorder, imellem  vedkommende lodsejere, udbedes underdanigst, at 
Deres Høj Grevelig Høj Velbårenhed nådigst ville foranstalte et møde af Landvæsenskommissionen og lodsejere for at 
få lagt en delingsplan for Aalsbo bys lodsejere, der agter at gå ud af jord fællesskabet. Dette møde udbedes at måtte blive 
foranstaltet med allerførste, og at mødet måtte blive hos Gårdmand Jeppe Nielsens Enke i Aalsbo 
                                                                      Ormehøj den 7 Marts 1794 
                                                                  På stift Landinspektør Bergs og egne vegne  
                                                                                                  M. Rasmussen 
 
     Til Hr. Kammerherre og Amtmand Greve af Wedell. 
 
                         #                             #                                     # 
 
     I anledning af  omstående forlangende, er en Landvæsenskommissions samling berammet i Aalsbo by, og afholdes 
hos Jeppe Nielsens Enke tirsdagen de 25de Marts, om formiddagen klokken 9. Altså indkaldes hermed alle 
vedkommende lodsejere at møde berørte tid og sted, for under den agtende delingsplans bestemmelse at iagttage det fornødne 
med videre som under udskiftningen måtte henhøre. 
    Denne indkaldelse besørger Hr. Landmåler Rasmussen vedkommende forkyndt, og med forventende påtegning om 
forkyndelsen fremlægger samme ved Kommissionens foretagelse  
                                                    Wedelsborg den 12t Marts 1794 
                                                                                 F. Grev Wedell  
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     Denne indkaldelse, til Landvæsenskommissionens holdelse i Aalsbo hvor Oldermanden i Aalsbo med en af 
bymændene, at besørge forkyndet på efterskrevne steder med ansvarspåtegning forsynet og mig dernæst tilstillet. 
                                                              Ormehøj den 16 Martii 1794        Rasmussen 
 
 
1. Erholm de Cederfeld Simonsen 
 
2. Selvejerne  Henrik Mathiasen og Husmand Hans Hansen i Aalsbo. 
                    H. M. T. S.                       H. H. S.  
3.  Gildebro Møller   H. A. S. Lund 
4. Peder Nielsen i Hækkebølle P. N. S.  
5. Husmændene Hans Pedersen Skallemosehus, Lars Jørgensen i Kremmerledhus og Rasmus Hansen i Rødeledhus     
Hans Pedersen             R. M. S.  
    Lodsejer Hr. Kammerjunker de Cederfeld Simonsen – Selvejeren Henrik Mathiasen, Hans Hansen af Aalsbo, 
Mølleren i Gildebro Mølle og Peder Nielsen i Hekkebølle  
        Stift Landinspektøren foreviste kortet over Aalsbo bys fang med tilhørende bygninger, alt sidst i afvigte år 
forfattet af Kongelige Landmåler Rasmussen, ligeså Taksations tings vidnet, begyndt den 15de november forrige år, og 
sluttet den 7de februar dette år, da samme inden tinge er afhjemlet, efter at alt på forordnings bestalt måde var samtykt 
og fornævnt, jordernes taksation betrefende, af alle vedkommende lods og selvejere. 
        Kammerjunker de Cederfeld Simonsen fremlagde hans pro memoria til kommissionen af dags dato, angående jord 
til Rørup skole og Degneboligen, hvorover han udbad Kommissionens betænkning, herhos tilhørende, at i de øvrige byer 
i Rørup sogn og sammes skoledistrikt hvor udskiftningen allerede er foregået, ingen jord er bleven udlagt til skolen, 
grundet på at Skoleholderen efter fundatsen så vidt vides ej er tilstået nogen græsnings ret, og at der som Degn tillige 
har så meget jord til Degneboliget at han derpå kan holde et bæst og 2de køer  
               Bemeldt pro memoria. Lyder således. 
                                   Pro memoria 
       I hensigt til Rørup skole, så da de  Kongelige anordninger og øvrige givende foranstaltninger i de nyere tider 
meget have befordre og med videre opmuntres til skolevæsenets opkomst, og ønske skoleholderens tilstrækkelige udkomme, 
så synes det billigt, i overensstemmelse med regeringens ommeldte hensigt til landets almindelige bedste, og i dette lokale 
tilfælde til Rørup sogns beboers nytte, i så fald at Degnen i Rørup måtte som skoleholder, formedelst 
Landvæsenskommissionens bevågne forsøg, blive tillagt ved fællesskabets ophævelse i Aalsbo 3 a 4 tønder geometrisk land 
                                  Erholm den 25  Marts 1794 
                                                                  de Cederfeld Simonsen  
  Til Landvæsenskommissionen i Aalsbo. 
                                     #                                 # 
         
        Kammerjunkeren måtte på de i hans pro memoria anførte grunde, tilkendegive hvor meget han ønskede at få jord 
udlagt til bemeldte skole, for så vidt det endnu kunne være gørlig, ved og i den tanke, at det tilfælde kunde indtræffe at 
Rørup Degnekald blev adskilt fra Gelsted annekterede kald, og i så fald ville Rørup Degnekald blive et lidet og ringe 
leve brød. 
       Kommissionen kunne nu for hånden ikke lade udlægge jord fra denne Aalsbo by, mere end fra de andre byer i 
sognet er sket ved fællesskabets ophævelse, men om det tilfælde indtraf i tiden, at Degnekaldet enten bliver separerede, eller 
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skoleholderen her i Rørup sogn installeret foruden Degnen forbeholdes Hr. Kammerjunkeren ret, som største lodsejer til 
på den tid at få jord udlagt fra den by hvor skoleholderen kom til at bo, og denne by at have pro qvota godtgørelse af de 
andre byer enten i jord eller penge. 
         Dernæst blev ventileret imellem Gildebro møller på den ene side, som har noget grund i fælling med Aalsbo by, der 
nødvendig må udskiftes, såvel som en tilkøbt hovedgårdsgrund fra Billesbølle i Fjelsted sogn, på grænsen til Aalsbo 
mark, hvilken sidste grund Ridderstien jorder kaldet, han tillige ønskede ved denne lejlighed magelagt med det øvrige indtil 
møllens lykker, til hvilken ende disse Ridderstien jorder nu tillige må opmålte og takserede og f. t. Hr. Kammerjunker 
de Cederfeld Simonsen  på den anden side, som erklærede, at han ej kunne nægte udskiftning af de jorde møllen tilhørende, 
som ligger i fælling med Aalsbo by og på sammes mark, men ingenlunde anser sig forpligtet til at tilstå noget magelæg 
med Aalsbo mænd til møllen for Riderstien jorder, tværtimod samtlige hans gårdfæsteres påstand i Aalsbo, da disse jorder, 
foruden det af samme var meget ringe og sandige, var dette fællesskab uvedkommende, nemlig beliggende på en anden bys 
sogne grund, og i øvrigt henholdt han sig til hans pro memoria af 23 januar dette år, som findes i taksations Tings 
vidnet til sidst indleveret. 
                 Kommissionen søgte i mindelighed at forene parterne herom, forenelig fra begge sider blev således samtykt, 
at Gildebro Mølle beholder dens rullegang sønden for møllens lykke, således som samme tilligemed den vesten for lykken 
under opmåling, er afpælet, bestemt og vedtaget mellem parterne, og hor møllen rettighed til at udflytte sit gamle hegn til 
syd, på bemeldte rullegang  yderst i skellet, dog uden at beskadige Aalsbo bys gamle grund. Dernæst får Mølleren 
vederlag for dens forrige agers overskud Kirkes skifte, efter målt takst på Tørvemose ager næst  vesten for møllens gamle 
lykke hvor Aalsbo by, eller den mand af samme, som tildeles på grænsende lod på dette sted, bør tage det halve af det nye 
oprettede hegn vesten og sønden for denne møllen nye tilskiftende grund, og møllen det andet halve, samt tillægges grunden 
til dette hegn det halve på hver side. Da Aalsbo by har nogle små holme engbund norden for markskels gærdet på 
Fjelsted bys mark, så tilstår og Mølleren at ville imodtage samme, til nærmere  forskildt magelæg imellem ham og 
vedkommende mand i Fjelsted, men vederlaget for disse holme, såvelsom for lidet engbund vesten for Aalsbo bys 
Møllekrogs ager ( hvilket sidste Gildebro Mølle ligeledes tildeles, for at kunne sammesteds u-behindret og Aalsbo mænd 
uden skade opstemme vandet i hans mølledam ) imodtager Aalsbo by efter mål og takst af Ridderstien jorderne norden for 
landevejen næst østen for den plet Aalsbo bys sammesteds tilhørende. og da der intet videre kunne udrettes til magelæg af 
disse Ridder stien jorder imellem Hr. Kammerjunkeren og Gildebro møller ( alene  for mølleren forbeholdte vanding for 
disse jorder som forhen som af Kammerjunkeren også tilstået, på det for begge parter dertil bekvemmeste sted ) bliver for 
det øvrige vedtaget imellem merbemeldte Møller og Gårdmand  Peder Nielsen i Hekkebølle hvilken sidste har noget 
ejendomsgrund på Aalsbo mark, der således udskiftes at bemeldte Peder Nielsen tager vederlag herfor af møllens Ridder 
stien jorder, og for disse sidste så til Peder Nielsen afgives, indlægges vederlag til møllen efter mål og takst på 
forbemedte tørvemoses ager. Resten for møllens gamle lykke, i samling med den øvrige grund sammesteds i forankendte er 
bekommen ham der at tillægges. Resten af Møllerens Ridderstien jorder, bliver på samme sted som førhen beliggende, til 
nærmere forening eller magelæg eller handel mellem Mølleren og Peder Nielsen, hvilket nu for tiden er af dem bestemt 
kunne blive afgivet, og er dette fællesskab uvedkommende 
        Hans Pedersen i Skallemosehuset får tillagt fæstegrund af Aalsbo bys fang ( efter vedkommende bymænds 
tilståelse ) indlagt på begge siderne af vejen imod huset ved hovedgårds marken, nemlig forholdsmæssig efter mål og takst 
af Stamhusets grund, gærdsel i Aalsbo for hartkorn 2 skp 1 fjd. 2 album, og næst vesten for denne tilliggende fæstegrund 
norden for Gelsted vejen, og i strækningen imod Christiansfeld lykken tildeles denne mand vederlag for hans ejendoms 
såkaldte skov lykke, som er købt fra Taarup mark, efter mål og den derover tagne taksation, hvorved alene grunden og ej 
gærdselskoven kommer i betragtning, og i øvrigt i henhold til den forening og kontrakt som i mellem velbemeldte Hr. 
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Kammerjunkeren og Hans Pedersen Husmand af 22de denne måned herom er indgået, og af hvilken forening, som in 
originale blev forevist, nu verificeret genpart blev Kommissionen afgivet, og følger protokollen under no. 3 således lydende. 
No. 1 C7 tinius 1794 ¼ Rd.  
     Da jeg under skrevne Hans Pedersen, fæster af Skallemosehuset under Stamhuset Erholm og Søndergaarde 
henhørende. I anledning af fællesskabets ophævelse, efter min instændige begæring til mit herskab Hr. Kammerjunker 
de Cederfeld Simonsen, af ham er lovet at måtte erholde jord i Aalsbo Kielshøj mark efter mål og taksation, i stedet for 
de mig af Gårdmand Niels Pedersen i Højgården, efter skøde af 11te december 1786, tilhørende jorder og skovlod på 
Taarup mark beliggende af hartkorn 3 fjk. 1½ album, mageskifte i bemeldte Aalsbo Kielshøy mark, overdrager til 
højbemeldte mit herskab og efterkommende ejere af Stamhuset Erholm og Søndergaarde til fuld og bestandig ejendom, 
men endog til erkendeighed for dette mig tilladte mageskifte, hermed forbinder mig og mine arvinger, samt efterkommende 
ejere af merbemeldte magelagde jord, u-rykkelig og bestandig at efterleve og holde følgende poster. 
                                                                 1. 
        Overlader jeg jagten på den mig i Kielshøj marken magelagde jord for bestandig til Stamhusets nuværende og 
tilkommende ejere, og følgelig hvilken selv eller efterkommende ejere af berørte jord, nogensinde der må indfinde os til jagt 
med bøsse, folk eller løse hunde, under vedbørlig straks undgældelse efter de Kongelige anordninger. 
                                                                 2. 
        Erholder såvel nuværende som efterkommende Stamhusets ejere bestandig forkøbsret til det meldte magelagde jorder 
i Kielshøy mark, som aldrig må sælges til nogen fremmed når Stamhusets ejere derfor vil betale det samme, som andre 
og i sådan forstående skal ovenmeldte jord imod 2de lovfaste vidner på lovlig måde først tilbydes berørte Stamhuses ejere, 
inden den må sælges til nogen anden, men skulle noget, imod alt formodning, ske, enten af mig eller efterlevende ejere af 
fornævnte magelagde jorder, som strider imod denne post, skal alt køb og anden have, under hvad navn nævnes kan, anses 
som ugyldig, og intet gældende. 
                                                      Endelig 3. 
       Forbinder jeg mig til, at hverken jeg, mine arvinger eller efterkommende ejere af berørte magelagde jord, nogensinde 
må bygge eller lade bygge noget hus på samme jord, med mindre jorden enten ved køb, magelæg eller på anden måde i 
tiden bliver underlagt Stamhuset, da det i så fald står herskabet frit for, enten at opbygge et hus derpå, eller og 
sammenlægge jorden under Skallemosehus, alt efter eget godtbefindende. Dette alt sammen således at have indgået med 
fuld fornuft og frie vilje, tilstår jeg hermed såvel med min hånd og fortrykte signette, som og med tvende vidnesbyrds 
underskrifter, hvilket alt anførte må læses og protokolleres inden Baag og Wends Herreds  ret, samt Fynbo Landsting 
om nødvendig vægtes, uden mig derfor nogen varsel at give. 
        Skallemosehus den 22de marts 1794 
                                                          Hans Pedersen 
                                                            L. S.  
      Til vitterlig efter begæring 
      Niels Jørgensen Møller i Skydebjerg Mølle 
       Nils Jochumsen Ladefoged på Erholm 
                                  #                                                # 
     At i øvrigt ingen købekontrakt eller noget andet sådant dokument om alt forommeldte, har været oprettet imellem og 
eller anden på vore vegne. Det bliver hermed tilstået med vore hænders underskrift, som er om forlanges, med god og fast 
samvittighed mere end kan og vil bekræfte, og alt det bemeldte er engang for alle af værdie 2de bevidner. 
                                                       Erholm og Skallemosehus den 22de marts 1794 
                                                     De Cederfeld Simonsen             Hans Pedersen 
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          In siden                de Cederfeld Simonsen  
 
        Ved Kommissionen mødte Selvejer S. Beck af Nyfæste, som erindrede og påstod, at fællesskabets ophævelse i 
Aalsbo, ikke måtte gøre nogen forandring i det hjælpe hegn han hidtil har haft af bemeldte Aalsbo imellem sin ejendoms- 
gård Nyfæste og Aalsbo bys grund, af fæsterne i Aalsbo gamle Lars Andersen og Peder Hansen, som hver for sig har 
skullet hjælpe ham at hegne med en karl hver år, og det i uforskellige tider i hans og formænds leve år. 
        Hr. Kammerjunker de Cederfeld Simonsen fremlagde sin pro memoria af dags dato, som indsigelse herimod, 
hvortil han henholdt sig, og derfor udbad samme at følge akten, som og at Kommissionen blev imodtaget, og følger under 
No 4 således bydende. 
                                              
 
                                                            Pro memoria 
 
        Da ejeren af Nyfæste Hans Simon Beck påstår, at gårdmændene i Aalsbo, gamle Lars Andersen og Peder 
Hansen for fremtiden hver år skal levere ham, nu hver for sig en karl, til hans gærdes istandsættelse, alt ifølge en 
gammel skik, som han beretter at have været imellem disse tvende gårdes beboer og Nyfæstegaards ejere. Så kan 
ommeldte hans påstand ikke komme i betragtning, på grund af, at ingen fæstere kan indgå noget til han husbonds 
fornærmelse, af det han af ham haver i forvaring og forsvar, hvorfor det in qvæstione værende blive mig som ejer af gamle 
Lars Andersens og Peder Hansens fæstehavende gårder aldeles uvedkommende, som ikke kan pålægges ommeldte byrde, 
som skal være anlediget ved en brug som ikke findes autoriseret i de Kongelige anordninger 
                                         Erholm den 25de marts 1794 
                                                                     de Cederfeld Simonsen. 
      Til Landvæsenskommissionen i Aalsbo. 
                            #                                              # 
      Og påstand Kammerjunker Cederfeld, Kommissionens eragtning herover, da han for ganske kort tid siden er bleven 
vidende om, at sådant noget har haft sted. Kommissionen kunde ikke afgive nogen eragtning herover da qvæstionen 
vedkommer en brugsejendomsret, efter foregivne skik og brug, medhenviste samme til oplysning og afgørelse på lovlig måde 
til tid og sted. 
       Betrefende Aalsbo bys delingsplan, som egentlig bestemt for Stamhusets 12 bøndergårde med enkelte husmænd, i 
alt af hartkorn 81 tønder 3 skæpper 3 fjerdingekar 2 album, hvilken inddeles efter den specifikation som blev afgivet til 
protokollen nu der No. 5, og en Selvejer Henrik Mathiasen, der har hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2 fjd., samt Husmand 
Hans Hansen som ejer en ager af omtrent 3 skæpper land uden hartkorn, den fremlagde specifikation lyder således 

                                                   Plan. 
      Herefter L. S. Hr. Stifts Landinspektør Berg, behagenlig ville for fællesskabet ophævelse imellem mine bønder i 
Aalsbo, som er følgende 

1. Søndergårde underliggende 
a. Mogens Larsen, hvis hartkorn er 5 tdr. 5 skp. 2 f. 1 alb.  
b. Niels Larsen                        8 -    5  -    -  -    - 
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c. Unge Lars Andersen                3 -    4  -   1  -    - 
d. Lars Pedersen                        7  -   2  -    -   -   -           
                                            25 tdr. 3 fjd. 1 alb. 

2. Erholm underliggende 
          a.   Jeppe Nielsens Enke               9 tdr.  5 skp. 1 f.  – 
          b.   Poul Andersen                        8  -    5 -    1  -  -  
          c.   Ditlev Jensen                         8  -    1  -   2  -   1  - 
          d.   Jens Madsen                         6  -    5  -   1  -   -   - 
          e.   Peder Jensen                          5   -   6  -   2  -  ½  - 
          f.   Lars Nielsen                         5   -   6  -   2  -   ½ - 
          g.  gl. Lars Andersen                     5  -    6  -   1  -   1  - 
          h.   Peder Hansen                        5  -    6   -  1  -   -   - 
                                                      er                                  56  -    3  -  -  1  - 
                                                       tilsammen                        81  tdr. 3 skp.  3 f. 2 alb. 
 
   Deraf tilskiftes, hver af de 4 under Søndergaarde gods henhørende bønder, jord og grund med videre til 6 tdr. 2 f. 
hartkorn, som er i alt  24 tdr. 2 skp 
    Jeppe Nielsens Enke, som hus ejendom beholder sit fulde hartkorn                     9 – 5  - 1 –  
    Poul Andersen ligeledes hus ejendom, beholder sit dito                                     8 -  5  - 1  - 
    Og hver af de øvrige 6 under Erholms gods henhørende bønder tilskiftes jord og grund til 6 tønder 1 skæppe 
hartkorn som gør i alt                                                                           36 tdr. 6 skp. 
Samt resten 2 tdr. 1 skp. 1 f. 2 alb. tilskiftes, mine husmænd således : 
  a.  Niels Larsen Snedker i Aalsbo  får jord og grund til hartkorn                            3 skp. – 
  b.  Niels Madsen ibid. dito                                                                        3  -  - 
  c.  Hans Hansen  ibid. dito                                                                        3  -  -  
  d.  Jens Hansen   ibid. dito                                                                         3  -  - 
  c.  Christopher smeds Enke   ibidem dito.                                                           3  -  - 

og     f.   Hans Pedersen i Skallemosehus, som har af Søndergaarde Hovedgaards toft 
             jord og grund til ½ kos græsning, ønskede sig, i fald mine bønder i bemeldt  
             Aalsbo ej er alt for modstående, at blive tilskiftet en jordlod ved Skallemosehus, til        2  -  1  -  2  
      Som da i alt udgør det hele hartkorn                                                                   81 tdr 3 skp. – 
                                                 Erholm den 25 marts 1794 
                                                                                   de Cederfeld Simonsen 
 
 
     Benævnte selvejer Henrik Mathiasen blev omhandlet og ved kommissionen forment efterskrevne delingsplan at kunne 
bekvemmeligst finde sted for hans tildelende jorder, nemlig i den vester side af Lars Andersens have af omtrent 12 alens 
brede, med tilbørlig svinge rum mod stedet eller af den dertil fornødne brede, og følger deraf at Henrik Mathiasen 
godtgøre Lars Andersen tilbørlig for den sidstes derved tabende humle plet, enten ved mindelig forening, eller efter uvillige 
mænds skønnende, foruden alt grunden til denne udstart vederlægges af Henrik Mathiasen med grund efter taksation, 
sønden for haver han efter gørlighed en liden strimmel imod vesten og nord af Ammetofte agre, siden begynder bylodden, 
som nødvendigvis ikkuns bliver meget smal i nord, men jo længere jo bredere mod syd, så vidt, og ifald samme kan indløse 
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så vidt, da den ham tilkommende sand jord på Sivsmose ager finder med omliggende grund, men i anden tilfælde nu 
særskilt liden sandlod nogenledes forholdsmæssig til denne ringe grund han førhen har haft. Efter gørlighed for han i 
bemeldte bylod således den meste tilkommende grund, eller alt, undtagen den ham tilkommende gærselslod, og når ej 
engbund af betydenhed kan falde efter det han førhen har haft efter taksationen, tildeles en liden god englod tillige, men på 
hvilket sted i Lillemarken gærdsel eller englodden kan falde ( hvor udi yderlig tillige kommer noget agerland ) kan ej nøje 
bestemmes men bedst under delings beregningerne, og da at udlægges på et for denne mand nogenledes bekvem sted eller 
steder, som ej forårsager fornærmelse eller skade for en ordentlig delingsplan imellem Stamhusets i byen forblivende gårde. 
Af tørvemål forbeholdes ham begge målene i Eske mose og begge i Leerengene, ligeså for hans mål i Tørvemosedam og 
Gamle Tørvegrave til nærmere udbytning og magelæg med tørv midterlig i Leerengen, når taksationen og upartitionen 
over tørvemålene foretages, men alt græsning eller hø slet  på hans tørvemål efter taksationen, må opgives uden nogen 
videre vederlag derfor, undtagen fornøden sætterum på de steder, hvor tørven bliver ham tildelt, og tilbørlig adgang og 
kørsel til og fra samme. 
     Husmand Hans Hansen får hans ejendoms ager vedlagt efter mål og taksation ved Trollemoseledet norden for 
Præstevejen af lidet agerland og vedliggende engbund. 
      Af stamhuset Erholms gods udflyttes 2de gårde, nemlig Lars Nielsens og gamle Lars Andersens begge ud til 
Kielshøy, hvor de tildeles deres tilkommende grund, den ene mod vesten, og den anden mod østen i strækning, således at 
begge kan få en anpart af den nye sand og bankejord mod nord i Kielshøy, så vidt samme kan tilkomme.  
       Den ene af disse gårde som beboes af Lars Nielsen udflytter hans herskab selv på egen bekostning med mindre 
han nærmere derom med fæsteren kan komme i mindelig akkord ( og forbeholdt sig derfor de rettigheder og fordele, som ved 
allernådigste anordninger er befalet ).  
       Den anden navnlig gamle Lars Andersen anmeldte selv for Kommissionen, at være forenet med sit herskab, om at 
han selv, nemlig bonden ville udflytte hans fæstegård på den nævnte Kielshøy på vilkår: at bonden nyde den godtgørelse 
som for udflytning måtte blive tilstået betalt af Kongens Kasse, derforuden skulle herskabet give ham det fornødne 
egetømmer til gårdens bygnings udvendig brug, for så vidt samme ikke af den gamle gård kan haves af fornøden godhed, 
ligeså skulle herskabet give ham det fornødne langhalm til gårdens tækning for så vidt som langhalm der kunne være 
tjenlig af den gamle gård og kan tilstrække. Herskabet skulle og forskaffe ham de fornødne spand og gang dage af sit 
gods til gårdens udflytning og opbyggelse, item hjælp af godset til gårdens grøfters kastelse til adskillelse med hegn fra de 
øvrige bymænds jord alt på forordningsmæssig måde og efter Landvæsenskommissionens approberende upartition på de 
bemeldte fornødne spand og gang dage til flytningen, bygning og grøftning.  
       Kammerjunker Cederfeld tilstod denne bonde proprocition for så vidt sammes aftale var sket imellem ham og 
bonden, nemlig at Kammerjunkeren vel tager selv imod den forventende bygningshjælp af Kongens Kasse, men derimod 
ville Kammerjunkeren betale til bonden 100 Rd. straks, når bonden efter næstkommende 1 maj påbegynder bygningen. 
Og skulle efter denne bondes død eller hans godvillige afståelse af gården blive fæsteledig, lovede Kammerjunkeren, at en 
af hans børn skulle få gården i fæste uden indfæstnings betaling  være sig søn eller datter, dog skal den nye fæstende lade 
gårdens bygninger assurere i landets Brand kasse, og selv betale årlig hvad deraf skal udredes, alt på fæsterens egen 
bekostning, som i øvrigt skulle have gården i fæste, for samme hovning og landgilde, som nu deraf gøres og gives. 
        Med denne af Hr. Kammerjunkeren tilførte forandring udi akkord om udskiftningen erklærede Lars Andersen 
sig taknemmelig fornøjet. 
         For resten vil nærmere blive af handle imellem efterbemeldte Hr. kammerjunkeren og udskifteren af byen, 
betrefende delingsplanen for de øvrige Stamhusets gårde, hvad grund husmændene skal tillægges med videre, og i mangel 
af mindelig forening derom nogen af fæsterne skulle vise uforendentlig modvillighed eller opsætsighed imod den imellem dem 
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billige forfattende delingsplan, vil Landvæsenskommissionens mellemkomst efter nærmere fordring derom videre afgøre 
sådanne qvæstioner. 
       Da for denne side alene står tilbage med de almindelige vejes bestemmelse, hvorom blev afhandlet og bestemt : 
        Vejen fra Skallemosehus til Taarup mark vedbliver, og sønden for samme vejen til Nyfæste mark, samt til en vej 
til Nylykkehus, og til Lars Jørgensens lod på Ørsbjerg mark. Ligeså landevejen fra Rødeled til Christiansfeld lykke. 
fra førstbemeldte vej bliver og nu almindelig vej efter gørlighed udlæggende imellem begge udflytterne til Aalsbo by. den 
såkaldte Præstevej vedbliver omtrent som den nu går uden for så vidt samme efter gørlighed kan rettes og liges, og fra 
Søndergaarde bymark over den såkaldte by stente lægges en vej over Emanuel Jørgensens liden lod på Hekkebølle mark 
( som godtgøres af Aalsbo mark ) og videre ligges denne vej fra førbemeldte stente af, på Aalsbo mark til Trollemoseledet  
mod Taarup mark så lig som gørligt. 
       Aalsbo kirkevej vedbliver omtrent som den nu går uden alene efter gørlighed at rettes. En vej fra byen til 
Højgaardens lykke, og endelig en vej så lige gørlig, fra byen til Hønnerup mark og Gildebro Mølle. 
       For det øvrige agtes ingen flere af almindelige veje fornøden, undtagen landevejen til Middelfart, og den fra Rørup 
kirke til samme, men hvad der ved videre af veje fornødiges til lodder, er at iagttage under delings forretningen og 
beregningerne. Den store landevej godtgøres med 18 alens brede, de andre veje med 14 alen til vej og grøfter undtagen til 
Nyfæste, Nylykkehus og til Højgaarden ikkuns 8 alen bred. 
        Af fodstier bestemmes en fodsti fra Kremmerledshuset til vejen imellem udflytterne, en fra Taarup mark forbi 
Gamle Tørvegrave til by stente. Hovstien fra Højgårds lykke igennem Aalsbo til Hekkebølle mark. En sti fra Aalsbo 
til Taarup mark, en dito fra førbemeldte Højgårds stien til Taarup mark på Brendholt. En sti fra Gildebro Mølle til 
Hønnerup mark. En sti fra Aalsbo til Fjelsted, og endelig en sti fra Aalsbo by til Skomagerhuset. 
        Disse forbeskrevne stier der bliver omtrent som de gamle går, udlægges med 2 alens brede. Til byens almindelige 
grusgrav forlangte lodsejerne udlagt 1 tønde land på Refsensbanke mod Præstevejen  
        Ligeså en lergrav på 4 skæpper land udlagt på Lillemarks hutte i Lille Marken  
         Som ingen af lodsejerne havde videre at erindre ved kommissionen, så blev forretningen hermed sluttet. ---------- 
                                                   Aitum ut supra  
                                 K. Grev Wedell           C. Willemoes            H. Bagger 
             P. N. Berg         de Cederfeld Simonsen        Henrik Mathiasen       Hans Pedersen  Hans Hansen  
         Med reservation af min ret, som ved taksations forretningens affinding er påstået for så vidt som ej i dag er 
afgivet og bestemt anderledes her i protokollen 
                                                                 Hermann Lund.    
          I anledning af forestående Møller Hermann Lunds underskrift, fandt Kammerjunker de Cederfeld Simonsen 
sig anlediget at fremlægge hans pro memoria af dags dato, med derudi påberåbte bilag fra litra A til litra L  inklusiv, 
som han begivende  taget ad acta, og hvortil han henholdt sig, betrefende den af Mølleren gjorte påstand om 
magelægning af hans ejede jorder af Fjelsted sogns grund med videre, efter hvad som udi denne dags forretning 
desangående er tilført. 
                                                         de Cederfeld Simonsen. 
 
         Den fremlagte pro memoria, tilligemed de derudi påberåbte bilag lyder således. 
                                                    Pro memoria. 
 
         I anledning af mølleren Hermann Lunds i Gildebro Mølle i Fjelsted sogn beliggende, hans ligeså ugrundede 
som billige påstand at få sine Ridderstiens jorder under Aalsbo bys udskiftning og at pånøde den ommeldte by disse 
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sandige, langtbortliggende og ganske ringe jorder, imod at tilvinde sig nogle af Aalsbo bys bedste og frugtbareste jorder så 
nødes jeg til, som største og næsten eneste lodsejer i ommeldte Aalsbo ( et boelssted og måske nogle få jorder undtagen )  i 
kraftigste måde at protestere på mine egne og mine bønders vegne imod ommeldte Møller Hermann Lunds ubillige 
påstand, og det af følgende i alle måder billige, retfærdige og sandheds indlysende grunde. 
1. Henholder jeg mig i et og alt til min for længst afgivne erklæring af 24de marts og 10de august 1793 på 

Hermann Lunds ansøgning af 15 april og 19de juli samme år, fremliggende ligeledes en genpart af 
Landvæsenskommissionens eragtning af 17 september 1793, og mit pro memoria af 25de marts 1794, alt sammen 
under  litra A. B. C. D. E. F. alt denne sag uvedkommende, og medvidere må gentage og tilføje dette. 
At da Aalsbo by som bekendt allerede er meget bebyrdet med banker og bjerge med sandige og lette jorder, så var 
det højest ubilligt at ville betynge og forarme byens beboer med endnu flere og ubrugelige jorder, end den med rette 
tilhøre 

2. Aalsbo bys Lille Mark, hvoraf Mølleren Hermann lund søger at tilvinde sig en betydelig del til vederlag for sin 
Ridderstien jorder, er den bedste og frugtbareste mark byen tilligger, hvor der kan sås kløver, avles hør og alle 
slags god korn, og er kernen for byen, der skal erstatte det årlige tab beboerne må lide med deres mange og 
vidtløftige sandige jorder, hvis hvide udstrækning bedst erfares af nærværende forestående opmåling, tages nu andel 
af kimen bort da vil beboerne kun blive magre ved at lide på skallen. Men dette synes Mølleren Hermann Lund 
aldeles ikke at tage til hjertet, der desuden har, som bekendt, mange overmåde fede og gode jorder til sin mølle, og 
hertil nu overflødig hør avl, hvorved han rigeligen forbedre sin Ridderstien jord, i fald det ellers er muligt at den vil 
lade sig forbedre, derimod har Aalsbo bys jordbrugere sand og grus nok, men desværre beskeden gødning, eng og 
holden jord, hvor ubillig da, at tage en ufølelig tidsel af ens finger for at udhugge en torn og dybt sår i den andens 
hånd. 

3. Ommeldte Møller Hermann Lunds Ridderstiens jorder ligger i Fjelsted sogn, og et vitterligt markskelhegn 
adskiller ommeldte Aalsbo bys tilliggende grunde fra Mølleren Hermann Lunds Ridderstiens jorder, hvilken 
adskillelse for længst er foregået, stiltiende tilstået og samtykket i alle måder, hvilket ej alene er en for hver mand 
bekendt og vitterlig sag, at disse jorde i mange år har været adskilte og hverandre ganske uvedkommende, men og 
kan dette bekræftes af vedlagte Landvæsenskommissions forretning af 13de november 1775, under litra G. om 
meldte separation angående hvor næst litra  H. og G. vedlægges Forvalter Nellemanns tvende skrivelser til mig, 
af 20de august 1793, og 10 marts 1794 

4. Henholder jeg mig, i henstående til Mølleren Herman Lunds ubillige påstand, at få sine Ridderstiens jorder 
magelagde mod Aalsbo by, til  Det Høj Kongelige Rentekammers resolution af 13de juni 1793, hvoraf en 
genpart er fremlagt under litra K.  
Det Høje kollegium  indhver fuldkommen billigheder deri, at ved frivilligt magelæg kan ikke pålægges nogen af 
parterne, som lovlig ejere af deres jord og grund, mindste tvang, men i fald dette ansøgte magelæg skulle 
iværksættes, måtte det kun med parternes gensidige frie vilje samtykke, nu er det af Mølleren Hermann Lund 
allerede og påståede ommeldte magelæg mig og mine bønder til skade, årlig tab og fornærmelse, altså kan samme 
magelæg af mig som Stamhuset Erholm og Søndergaarde nærværende Besidder og største lodsejer i Aalsbo by 
hverken tilstås, eller i nogen måde indgås, desuden måtte det lykkes for Mølleren Hermann Lund, at kunde 
påbyrde Aalsbo bys jordbrugere disse Ridderstien jorder, som både er dem langt fra liggende, og til liden eller 
ingen nytte, så ville rettelig Selvejer Hans Andersen i Hønnerup, der også har sin anpart jord på Ridderstien på 
Fjelsted mark beliggende, søge at gøre det samme, og dermed blev tabet og byrden endnu større for Aalsbo af bære. 
Alle ovenførte grunde med dertil henhørende dokumenter og beviser, forsikre mig om at de ligeså veltænkende som 
indsigtsfulde Landvæsenskommission ganske afviser Mølleren Hermann Lunds påstand, at have sine Ridder- 
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stien jorder påkastede Aalsbo, imod at skille dem ved en del af denne bys bedste jord og grund, som støder på 
ommeldte Møllerens lykker og indhegninger. I øvrigt fremlægges en udskrift af mit i taksationsforretningen 
indlemmede og anførte pro memoria af 23de januar 1794, under litra L. som jeg henholder mig til, og protestere 
imod alle de omkostninger, penges og tidsspilde, samt den ved udskiftningens unødvendige sinkelse forsagede tab og 
skade, som ommeldte Møller Hermann Lund ifølge sin ugrundede påstand måtte forårsage, og indskønt ommeldte 
Møller som foran bevist stiltiende har samtykket hegnssættelse imellem hans Ridderstien jorder og Aalsbo bys 
grund, så haves dog intet imod, at ommeldte hegns sættelse med videre bliver at forholde i overensstemmelse med 
benævnte Landvæsenskommissions forretning af 13de november 1775, hvad Selvejer Hans Andersen i Hønnerup 
angår, så forholder jeg mig til ommeldte, påstået enten af ham selv eller af andre i hensigt til hans Ridderstien 
jorder bliver anført noget til Aalsbo bys fornærmelse. 
                                                        Erholm den 25de marts 1794 
                                                                             de Cederfeld Simonsen  
Til Landvæsenskommissionen i Aalsbo 

                                       #                                        # 
 
         De i den pro memoria påberåbte bilag lyder således 
                                                               Litra A. 
 
        Allerydmygst erklæring : 
         
        Alle de Kongelige allernådigste forordninger, som i henstående til fællesskabets ophævelse er udgivne, har den 
landsfaderlige velgivende hensigt, ikke alene at befordre agerdyrkningens tiltagende opkomst, at lette, gavne i hans 
arbejdes, flids og velstands varige grundfæstelse, men og at betrygge, omgærde og beskærme hver mands hellige rettigheder 
og lovlige ejendomme mod alt ubillig egennyttig og uanstændig påstand, klarligen fremlyser af Hermann Lund Møller 
og ejer af Gildebro Mølle, hans andragendet  til Det Høj-kongelige Rentekammer af 15de april 1793, det tror sig som 
største, og når et sted undtages, eneste lodsejer i Aalsbo, med følgende rene indlysende og sandfærdige grunde at kunde 
godtgøre og bevise, når med agtsomhed betragtes. 
1. At da Mølleren Hermann Lund ikke alene selv bor, men også Ridderstiens jorder ligger i Fjelsted sogn, 
hvilke han forlanger opmålte, og sig, af Aalsbo by i Rørup sogn beliggende, omskiftede og magelagde, så følger 
åbenbare, at da der eksistere et lov fast sogn og markskelshegn imellem bemeldte Møllerens Ridderstiens jorder 
og Aalsbo by, og denne sidste bys udskiftning imellem mand og mand aldeles ikke vedkommer berørte Hermann 
Lunds fremmed ejendom  

2.  Ommeldte Ridderstiens jorder, Gildebro Mølle tilhørende, har aldrig hørt til Aalsbo by, men stedse ved den 
almindelige landevej fra Odense til Middelfart været langt over hans tid adskilte, og nu for længst med hegn fra 
Aalsbo bys jorder ganske og aldeles været for sig selv beliggende og afsondret, hvorfor disse jorder aldeles ikke 
berører fællesskabets ophævelse i Aalsbo 

3. Bemeldte Ridderstiens jorder er af Mølleren i Gildebro Mølle, i Fjelsted sogn, tilkøbte fra Billesbølle 
Hovedgård, og er af den beskaffenhed, at de ingenlunde uden den største og åbenbareste fornærmelse for 
Stamhuset Erholm og Søndergaarde nærværende og tilkommende ejere, kunde af Aalsbo by magelægges, thi  

4. Dels er  disse Hermann Lunds Ridderstien jorder samtidige, tørre, lidet frugtbare, og Aalsbo by langt fra 
liggende på sin side markskellet og landevejen inde i et fremmet sogn, dels har ommeldte Aalsbo by på dens egne 
grunde en stor del høje og sandige  banker næsten aldeles ubrugbar jord, derimod ligger denne bys bedste og 
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frugtbareste jorder med den side som stiller sig til Mølleren Hermann Lunds grænser, og skulle nu Aalsbo by 
miste disse gode jorder, hvor deres fornemste engbund findes, som er den til vinterfoder og gødning så 
uomgængelig fornøden, og der imod tage flere skarpe og sandige jorde ind, end hvad der til byen allerede ligger, 
og som udgør over halvdelen og byens grund, og næsten de fire dele, da ville ommeldte Aalsbo by fuldkommen 
vorde ødelagt. 

5. Når Mølleren Hermann Lunds Ridderstiens jorder, som er tiendepligtig skulle indlægges under Rørup sogn 
og derimod andel af Aalsbo bys jorder igen samlægges under Fjelsted sogn, da ville sådant magelæg medføre 
årlig tab og skade såvel for mig, som Rørup sogns tiendetagere, som og for Sognepræsten velærværdige hr. 
Krag i Gelsted, hvorfra vi håber os betryggende, da hans Kongelige Majestæts allernådigste vilje er, samt 
hans andre Kongebud lyder: at ingen krænkes eller forurettigs i sin lovlige rettigheder, men hver mand i Staten 
holder sig trykt til den Danske trones og retfærdighedens evige grundstøtter, endelig. 

6. Da Fjelsted by for nogle år siden blev udskiftet, hvis jorder går lige ind til bemeldte Møller Hermann Lunds 
ejendom, og omgiver samme på hele norden og østen side, da tav Mølleren Hermann Lund hvis Ridderstiens 
jorder pågrænser Fjelsted mark i Fjelsted sogn, og kunde haven bleven ommeldte Hermann Lund magelagde og 
tildelte tæt ved og omkring hans mølle, men hvorfor han da tav, og ikke lod sine Riddersties jorde ved denne 
ligeså bekvemme, som naturlige beliggende lejlighed  magelægge, dette er mig ubevidst og ganske uforståelig, med 
mindre han i sin tis lurede på Aalsbo bys bedste jorder, og troede lettere at blive færdig med en jordegods ejer, 
end med så mange selvejere, hvoraf Fjelsted by består. Når ovenanførte bevislige og sandfærdige grunde af Det 
Høj Kongelige Rentekammer tages i betragtning, så håber jeg allerydmygst, at det Høj Kongelige 
Rentekammer, hverken tillader ovenmeldte Møller Hermann Lunds Ridderstiens jorder med Aalsbo by 
opmålte, noget mindre magelagt som noget denne by aldeles uvedkommende, også er min allerydmygste bøn til det 
Høj Kongelige Rentekammer, at  høre sammes vise, billige og retfærdige tanke og handlemåde ingenlunde til 
stæder bemeldte Møller Hermann Lund ved indsigelser, chikaner eller andre midler, at standse, forlænge og 
besværliggøre Aalsbo bys foregående fællesskabs ophævelse imellem mand og mand til tab for mig, som grundejer, 
og til ødelæggelse for denne bys tretten beboer, og udbeder jeg allerydmygst den bevågenhed, at de Høj 
Kongelige Rentekammers Resolution på ommeldte Hermann Lunds ansøgning måtte mig meddeles 

                                                                      Erholm den 24de maj 1793 
                                                                                   de Cederfeld Simonsen    
      Til Det Høj Kongelige Rentekammer 
                             In sidem                       de Cederfeld Simonsen  
 
                                               Litra B.  
                                    Erklæring 
     Kan Mølleren Hermann Lund i Gildebro Mølle, hans til Hr. Amtmanden indgivne, og mig fra Hr. 
Kammerråd og Herredsfoged Bagger tilsendte klage af 19 juli sidstl. for at restere, hvorvidt bemeldte Gildebro 
Mølles nuværende ejer kan have samt årsag til, med bemeldte sin klage over Aalsbo by mænd, at de har for hindret 
ham adgang eller vej til et vandsted, Steen -Våd kaldet, på Aalsbo mark beliggende, for der at vande sine kreaturer, 
har jeg ladet efterse, i overværelse af samtlige Aalsbo bymænd, det af ommeldte Møller påklagede vansteds afsavn 
med videre, hvorom bemeldte Aalsbo bymænd forklarede sig således. 
1. At de ikke kunde nægte, at Gildebro Møllens forrige og nuværende ejere undertiden har vandet sine kreaturer 
inde på deres mark, som nu i nogle år ved en grøft og gærde på samme, oprejst på deres egen grund ved 
landevejen ( hvilken landevej gør skel imellem Aalsbo mark og Ridderstiens jorder som tilhører bemeldte Gildebro 
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Møllers ejere og Selvejergårdmand Hans Andersen i Hønnerup ) er adskilt og frahegnet bemeldte Ridder- 
stiens jorder, og siden den tid har han, nemlig Mølleren, ikke med sine kreaturer kommen på deres mark for at 
vande samme. 

2. Har han Hr. Mølleren ligeså ofte vandet sine kreaturer på Fjelsted mark som på Aalsbo mark, da samme lå 
til fælleds med Ridderstiens jorderne, men siden fællesskabets ophævelse til ommeldte Fjelsted og deres jordes 
indhegning, er formodentlig hans kreaturers vanding der ham ikke længere tilladt. 

3. Aalsbo bymænd troede ikke at Gildebros Møller kan forevise nogen lovlig adkomst til at vande sine kreaturer 
på deres mark, og om han dette skulle have, da 

4. Tilbyder Aalsbo bymænd ham alle tider, på endog i denne sommers allerstærkeste tørke findes, i den Aalsbo by 
underliggende liden frasignet jord og grund, til ved bemeldte Ridderstiens jorder, der tillige er pågrænsende 
Fjelsted  bys lodder, til hvilket vand Mølleren med sine kreaturer ubehindet kan komme igennem det land 
imellem hans og den liden plet jord, som end og er langt nærmere, end som til det vand, han søger om at vil have 
adgang til, dog på de vilkår, at han eller hans folk ikke lader deres kreaturer beskadige Aalsbo bymænds korn 
eller græs ved sådan vanding, hvilket han måtte være ansvarlig til. 

5. Hvad i øvrigt Møllerens klage indeholder, i hensigt til det af Aalsbo mænd satte og oprejste grøft og gærde 
imellem hans og de til Aalsbo henlagte jorde angår, da er ommeldte grøft og gærde opført på samme Aalsbo bys 
egen grund, hvor til de Aalsbo mænd aldeles er berettigede, i sær efter en foregående Landvæsenskommissions 
eragtning, således som meldt at indhegne deres egne jorder, og fraskille sig fra deres naboer, efter det førhen 
værende og fra oldgammel tid bestemte markskel, hvorimod ingen indvending ved jord grøftningen og hegnets 
sættelse er sket, hverken af forrige eller denne Møller, eller Hans Andersen i Hønnerup, som ejer af ommeldte 
in qvæstione værende og Aalsbo bys grund pågrænsende Ridderstiens jorde, følgelig har disse sidste førhen, og 
især nu i 5 år, stiltiende samtykket det af Aalsbo mænd foretagne, og ikke mod indgrøftningen og hegns sættelse 
gjort nogen indsigelse derimod. Jeg henholder mig i øvrigt i et og alt til min erklæring dateret den 24de maj 
1793, på Møllerens Hermann Lunds de dato 15 april samme år indgivne ansøgning til Det Kongelige 
Rentekammer, hvilken bemeldte min erklæring i intet fraviger. 

                                                            Erholm den 10de august 1793 
                                                                                 de Cederfeld Simonsen 
      Til Hr. Kammerråd og Herredsfoged Bagger. 
 
                                                  Litra. C.  
 
       No 4 C7 tes 24 sk 

1793 Underdanigst pro memoria. 
 

            Da jeg nu erfarer, at Aalsbo by under Stamhuset Erholm i Hindsgavls Amt, i tilstundende sommer skal 
opmåles og udskiftes af fællesskabet imellem mand og mand, og da jeg har adskillige jorder i fællesskab med bemeldte 
Aalsbo by, som ved denne lejlighed ligeledes vil blive udskiftet, men foruden disse jorde som ligger imellem Aalsbo jorder, 
har en plet jord, som vel ligger i fællesskab med Aalsbo, men ikke egentlig imellem deres jorder, da den ligger afsides ved 
Fjelsted markskel og kaldes Ridderstien, denne plet jord har allerede vedkommende lodsejere udi Aalsbo erklæret at skal 
være og blive uvedkommende fællesskabets ophævelse udi Aalsbo, og ikke må magelægges mig med mine egne jorder, så da 
jeg i medhold af de allernådigste anordninger om jordfællesskabets ophævelse, agter i sin tid, at udlægge påstand, om at 
have denne plet Ridderstien magelagt, og med mine lykker indlagt ved udskiftningen at oftebemeldte Aalsbo by. Så 
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udbedes underdanigst, at Det Høj Kongelige Rentekammer ville tillægge, ordre til Landmåler Rasmussen, som skal 
forrette Aalsbo bys opmåling, tillige at opmåle bemeldte Ridderstien, og Stifts Landinspektør  Berg, som skal forrette 
udskiftningen, tilligemed Aalsbo jorder, at lade ommeldte Ridderstien taksere, alt på min egen bekostning og ansvar, da 
det så af det optagne kort højnådigst skal føres, at jeg ikke påstår nogen ubillighed. 
        I forventning af, at Det Høj Kongelige Rentekammer bønhøre mig, henlever underdanigst. 
                  Gildebro Mølle i Hindsgavl Amt den 15de april 1793 
                                                                                 Hermann Lund. 
         Til Det Høj Kongelige Rentekammer 
                             In sidem                  de Cederfeld Simonsen  
 
                                                          
 
 
 
                                                       Litra D.  
 
                                               Underdanigst pro memoria  
 
         I al den tid noget nu levende menneske kan huske, har Gildebro Mølles ejere, som tillige ejer nogle jorder, 
Ridderstedet kaldet, havt fri og ubehindet vandgang på Aalsbo bys mark, i det så kaldede Steen -Våd, da hverken grøft 
eller gærde har været imellem Aalsbo mark og Ridderstien, førend nu på 2 a 3 år siden, at Aalsbo mænd haver selv på 
egen hånd gjort skel og indhegnet marken fra Ridderstien jorden ( hvorom mere bliver at tabe under fællesskabets 
ophævelse i bemeldte Aalsbo ) men da jeg  nu for sådan er i yderste forlegenhed formedelst markens indhegnelser ( hvoraf 
det sidste endog i dette forår er sket ) og således ikke kan komme til vand på nogen måde for mit kreaturer, da det er plat 
umuligt at få vand på Ridderstien jorden. Dets årsag beders underdanigst, at Deres Høj-velbårenhed nådigst ville 
pålægge Aalsbo mænd at forskaffe mig fri og ubehindret vandgang til Steen -Våd, hvor jeg alle tider har vandet mit 
kreatur 
                                    Underdanigst af    Hermann Assersen Lund 
    Gildebro Mølle den 19 juli 1793 
    Til Amtets Høje Øvrighed 
    Høj velbårne Hr. Kammerherre og Greve af Wedell  
 
     Hr. Kammerråd og Herredsfoged Bagger, vilde over denne klages indhold, indhente største lodsejer Hr. 
Kammerjunker de Cederfeld Simonsens erklæring, og derefter med samme returnere mig klagen tilbage.  
                                         Assens den 24 juli 1793 
                                             I Hr. Amtmandens fraværelse 
                                                                              C Willemoes. 
       Høj-velbårne Hr. Kammerjunker de Cederfeld Simonsen, anmodes ærbødigst om at meddele mig sin erklæring over 
påstående hvorved dette tillige behagelig måtte tilbagefølge.  
                                                      Brahesholm den 7 august 1793 
                                                                                    H. Bagger 
       In sidem               de Cederfeld Simonsen 
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                                                            Litra E. 
 
           Vel er det i sig selv rigtig efter anordningen af 23 april 1781 17de § at Selvejer Møller Hermann  Assersen 
Lund af Gildebro Mølle, ikke burde være udelukket fra at vande sine kreaturer på hans Ridderstien jorder af, på 
Aalsbo mark i det så kaldede Steen -Våd, som han foregiver ved sin klage af 19 juli sidstafvigt, at have havt ret og 
adgang til, så længe noget nulevende menneske kan huske, men da Hr. Kammerjunker de Cederfeld Simonsen på Aalsbo 
bymænds vegne har under 10de august sidstafvigte erklæret at Gildebro Møller ikke uden undertiden har vandet sine 
kreaturer i det bemeldte Steen - Våd, og siden den tid, at Aalsbo mark for nogle år siden er bleven indhegnet fra Gildebro 
Møllers Ridderstiens jorder, har han slet ikke vandet sine kreaturer der. 
         I bemeldte Hr. Kammerjunkerens erklæring tilbydes Gildebro Møller fri adgang til det vand med sine kreaturer 
som findes i den Aalsbo by underliggende frahegnet jord og grund, tæt ved Ridderstiens jorder, der tillige grænser til 
Fjelsted bys lodder, men hvorvidt Mølleren dermed endog kan være tjent, er ikke oplyst allerhelst tilbudet endog ikke er 
vilkårligt, nemlig, at Mølleren skulle med adkomster godtgøre sin rettighed til at have vandsted på Aalsbo mark. 
        Da nu parterne imodsiger hinanden, og ikke hidtil har kunnet forenes i mindelighed, og sagen på ingen af siderne 
med dokumenter eller bevis er bleven oplyst, så kan Landvæsenskommissionen ej heller i mangel af bevis nu for hånden 
give nogen bestemt eragtning i denne sag, men må overlade til Gildebro Møller som klagende, enten ved et 
Landvæsenskommissionsmøde på åstedet eller ved et Tingsvidne at få sin formente ret opfyldt og bevist, som da derefter af 
Landvæsenskommissionen efter omstændighederne skal blive given endelig eragtning over 
                  Wedelsborg, Brahesholm og Søndergaarde den 17de september 1793 
                                      H. Bagger                D. Møller 
               Konform med originalen bevidner 
                                               de Cederfeld Simonsen 
 
                                                    Litra F.  
                                                     Pro memoria 
 
          Imod Mølleren Hermann Lunds i Gildebro Mølle, hans påstand om fri adgang for hans kreaturer fra  
          Ridderstiens jorder til vandgang i Steen våd på Aalsbo bys nu frahegnede mark, må jeg anføre følgende. 
1. At Hermann Lund næppe kan bevise derpå at have haft adkomst ved hævd eller på anden måde, og at han før 
Fjelsted mark blev fraskilt har vandet hans kreaturer på samme. 

2. At da Ridderstiens jorder ligger under Fjelsted sogn, burde han ved Fjelsted bys udskiftning af fælling have 
påset og påstået fri adgang til fornøden vanding på denne mark. 

3. At om han ved tilforn har haft ved hævd ret til undertiden eller bestandig at vande sine kreaturer i Steen -Våd, 
er samme ophævet ganske ved Landvæsenskommissions eragtningen af 13 de november 1775, samt Gildebro 
Møllers egen samling på åstedet gjorte erklæring, thi han har da vel moveret vandingen, men frafaldt samme, 
når landevejen måtte ( som Kommissionen og har nægtet ) bliver lagt ud til Aalsbo mark inden for hans jorders 
indhegning, da blandt de formentlige fornærmelser i hans jorders brug, som han i sin erklæring imod sådan 
landevejens udlæggelse resonere på unægtelig bør forstås udelukkende for fremtiden så at vande hans kreaturer i 
Steen -Våd, hvorfor jeg hermed erklærer Mølleren i Gildebro Mølle som ejer af Ridderstiens jorder i Fjelsted 
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sogn, at være bestandig, tillige med alle ommeldte Ridderstiens jorders efterkommende besiddere uberettiget til at 
vande hans og deres kreaturer på Aalsbo bys grund.                 Erholm den 25 marts 1794 

                                                                                                  de Cederfeld Simonsen. 
 
          Til Landvæsenskommissionen i Aalsbo. 
 
      
 
                                                      Litra  G.  
       Kopi 
 
         I anledning af Hr. Justitsråd Lindgaards Fuldmægtig Mons Basses memorial til hans Excellence Hr. 
Geheinenråd Bille, som besværing ved Aalsbo såkaldede marks adskillelse over nogle af de påstødende jordbruger, som 
findes modvillige i at tage del i hegnet, haver Landvæsenskommissionen i dag den 13de november 1775, indfunden sig i 
bemeldte Aalsbo, for efter Højbemeldte Hans Excellence søge anden påtegnet berørte memorial de dato, at lade sig 
underrette om, hvorvidt supplikanten har været beføjet herved at klage, og hvad grundigt de øvrige lodsejere og jordbrugere 
herimod måtte have at erindre. Hvor da efter forud skete indkaldelse var tilstede  S. Basse, har og jordbrugerne i 
bemeldte Aalsbo tilligemed andre af de øvrige lodsejere, blandt andet Jørgen Larsen af Gildebro Mølle, Anders Wædele 
af Etterup og Johannes Rols af Ormehøy, i hvis overværelse Hr. Basse forklarede, Aalsbo hidentil i fælling med 
Fjelsted, Etterup, Hekkebølle, Ormehøy og flere var med deres markskel betegnet, og jorderne således udskiftet, at 
Aalsbo kunde nu få deres i denne mark for sig ud af fællesskabet når de påstødende nu måtte pålægges, at oprejse det 
hegn, som dem ved samling efter da gjorte forening og egen tilståelse uden modsigelse var tildelt, og tillige betydende at det 
stykke hegn, for så vidt mellem Aalsbo og Fjelsted var oprejst og istandsat, ligeså mellem Hekkebølle og Aalsbo men det 
stykke mellem  Kirkejorden, Billesbølle hoved toft tilførte Gildebro Mølle og bonden i Hønnerup, lå uhegnet, ligeså 
hvad som tilhørte de øvrige jordbrugere i Etterup. 
    Anders Wædele af Etterup vidste ikke, at nogen forening i denne begivenhed har endt sluttet eller forfattet, mens  
Monsceiur Basse og nogle flere uden at han ingen tid dertil har givet sit minde, uden alene for at sansjonere tingen, har 
han ladet sig udbytte med egen af ham tilhørig jord på Aalsbo mark, i håb om igen at få Aalsbo jord på Etterup mark 
igen udskiftet, som rettelig kunde ske, da han derfor vilde og kunde give vederlag af sin gårds tilhørige jord, til ved det 
afdelte markskel, som i så måde kunde blive indhegnet til Aalsbo mark, og således komme ud af fællesskabet fra 
hinanden, for således, at forordningen, her udi gav ham bifald, og derefter påstod dette magelæg, førend han blev pålagt at 
hegne noget af det ham tildelte hegn, som indstilles til Landvæsenskommissionens nøjere overvejende. 
    Jørgen Larsen bad, at hans såvelsom Kirkejorden, og den fra Hønnerup, deres jorders beliggende, måtte tages i 
øjesyn og betragtes, at den ligger på et højt sted, hvor ingen vand er eller kan blive, men ved denne adskillelse aldeles 
udelukkes fra det almindelige vandsted, der er stridende mod Den Kongelige forordning, hvor ved denne jord er for ejerne 
til liden nytte, så meget mere om den ved grøft efter Monsciur Basses mening skulle beholde landevejen, og 2de bed  på 
denne liden plet, som indesluttes i skellet imellem Fjelsted, Aalsbo og Etterup marker, og ellers deklarerede, at indskønt 
denne fraskillelse er ham til megen fornærmelse i hans jordes brug, ville han dog finde sig her udi, og tage halv hegn mod 
Aalsbo for så vidt deres grunde sammenstøder, når grøfter må blive imellem denne jord og Landevejen for i tiden at få 
samme tilføjet Fjelsted mark. 
S Høyberg  lod ved skrivelse erindre, at han på Kirkens vegne, ikke havde noget imod denne separation, mens for sin 
del ville tage hegn når denne jord måtte vorde indkast til Fjelsted mark, og at landevejen måtte blive som den nu er på 
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Aalsbo mark. Thi eller årsages tvende lodder hvorudi han ikke kunde tage nogen del. Thi i så fald kunde han ikke få 
adgang til noget vandsted. 
Johannes Rols af Ormehøy, indleverede en optegnelse på hans tilhørige gærder 389 favne som han nu hegnede, hvorefter 
han af lauet ikke have noget vederlag, formente derfor i det nye hegn at få vederlag 
       Efter at Landvæsenskommissionen havde anhørt parternes erindringer, og taget den til dels indtegnede mark i 
øjesyn, befandtes, at det imellem Aalsbo og Fjelsted, som Aalsbo og Hekkebølle på stødende jorder i markskel afdelte 
hegn, var i fuldkommen stand opført, mens imellem Gildebro Mølles, Fjelsted kirkes, og den bonde i Hønnerup, deres 
jorde og Aalsbo jorder, står mod Fjelsted mark, samt det hegn der afdelt til Etterup og Ormehøy, og flere i Brunemose 
lå endnu uhegnet af den årsag som Jørgen Larsen og Anders Wædele førhen har ladet tilføre, så og at de tvende gårde i 
Dybmose og nogle flere, som har lod of del i denne Brunemose, ikke var indkaldt til at møde og tage del i hegnet, som 
dog ske burde. Alt så eragte udi Anders Wædele har havt billig årsag til at påstå Aalsbo jord udskiftet fra Etterup 
mark, som han har været hørlig at lade sig udskifte af Aalsbo mark, så meget mere som han anbyder sig at give vederlag 
straks ved markskellet, således at samme kan være indhegnet til Aalsbos øvrige jord i samling, og deres komme ud af dette 
fællesskab. Og som der ikke noget skriftligt til bevis om hvad den forhen holdte samling om disse jordes separation i denne 
så kaldede Brunemose er passeret eller aftalt, og Anders Vædele deklarere på ingen måde har villet entrere noget 
magelæg, uden tillige at når den jord udlagt på Etterup mark, så finde vi for billigt, at denne jord bør udskiftes og 
Aalsbo mænd eller hvo samme tilhører, tager vederlag derfor efter lovlig taksering før end hegnet fuldføres, og derefter 
påligger det Etterup, Dybmose, Ormehøy, Billesbølle med flere lodsejere og jordbrugere i Brunemose at tage halv hegn 
mod Aalsbo, og deres tilfaldne hegn imellem sig at dele enten efter hartkorn eller høveders påslag til lovlig vedligeholdelse. 
Ligeså billig eragtes det at den jord, som tilhører Jørgen Larsen, Fjelsted Kirke formedelst sin beliggenhed tæt ved 
Fjelsted mark, bør dertil indhegnes, og grøfte opkastes mellem denne jord og landevejen, som forbliver på Aalsbo mark, så 
meget mere som Aalsbo mark imod Fjelsted mark strækker  over landevejen, og derved haves tvende led, og som Aalsbo 
har mest fordel ved denne separation, bør de billig og tage største del i de derved årsagende byrder, uden at sligt må eller 
kan på lægges så lidet stykke land som dette, og når sligt således må ske, er Jørgen Larsen og de tvende andre enige  
alene for at befordre Aalsbo mænds agtende udi at tage halv hegn, og det hele hegn på den måde, at vare sin tilbørlige 
rigtighed. Hvad Johannes Roels af Ormehøy har andraget kan i denne begivenhed ikke komme under ventilation, for det 
er gammel hegn omkring hans indhegnede lykker, og ikke kommer nogen til hjælp i hvis som ved denne separation bliver 
at hegne. 
       Hvad disputter som i mellem parterne på åstedet om markskel er forfalden, bliver en sag mellem dem selv ved lovlig 
udmeldt syns og gransknings mænd at udgøre, uden at vedkommende Landvæsenskommission  
                               Åstedet ut supra  
        In sidem    de Cederfeld Simonsen 
 
                                                   Litra H.  
            
                                     Underdanigst pro memoria. 
       Deres Høj velbårenhed  har udi nådig pro memoria til mig af 12te i denne måned anmodet om, at få en i Aalsbo 
holden Landvæsenskommissionsforretning, som forventes at findes iblandt min salig faders papirer, siden han var 
Lanvæsenskommisarius på den tid i Assens Amt, havde været med Kommissionen i Aalsbo, jeg har eftersøgt alle de 
papirer min salig fader har efterladt sig, og der blandt alene fundet, denne by angående, det koncept som jeg hoslagt giver 
mig den ære underdanigst at oversende Deres Høj Velbårenhed. 
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      Skulle indholdet heraf høre til den markskels sag hvorom Deres Høj Velbårenhed har meldet kan konceptet mulig 
tjene til oplysning, og om jeg herved måtte kunde bidrage noget til deres Høj Velbårenheds ønsker, ville det være mig løn 
nok for oversendelsen af hoslagte, hvilket af min salig fader egenhændig er skrevet, og formodentlig udfærdiget på åstedet. 
                                                                     Fåborg den 20de august 1793 
                                                                                         Nellemann 
    Høj Velbårne  
     Hr. Kammerjunker de Cederfeld Simonsen 
      Konform med originalen bevidnes     de Cederfeld Simonsen  
 
                                                     Litra J.  
 
                                         Underdanig  pro memoria 
 
      Alt hvad jeg kan udrette til Deres Høj Velbårenheds nytte ske med fornøjelse. De har derfor kun at befale på 
hvad måde de vil have bekræftet min skrivelse af 20de august 1793, og den af min salig fader egenhændig skrevne 
forretning ved Kommission i Aalsbo den 25 marts, får jeg den ære at opvarte Deres Høj Velbårenhed hvis bevågenhed 
udbedes for en underdanig tjener                                            Nellemann 
       Wedelsborg den 16 marts 1794 
                                                   Litra K 
 
                                                Pro memoria. 
 
         I anledning ad den fra Mølleren Hermann Lund indkommen ansøgning, om, at et ham uden for Aalsbo bys 
markskel tilhørende stykke jord, Ridderstien kaldet, måtte gå ind med under førnævnte Aalsbo jorders opmåling og 
udskiftning, samt de øvrige lodsejeres indhentede erklæringer, og fra Kommissarius os herover meddelte betænkning, må vi 
tjenstlig have dem anmodet om, at ville behagelige tilkendegive suppletanten, at der ikke kan være noget imod, at han 
lader bemeldte lidet stykke jord på hans egen bekostning opmåle, men at det i øvrigt vil beror på mindelig afhandling med 
vedkommende lodsejere, om samme med anden jord af Aalsbo bys mark kan magelægges  
                                 Rentekammeret den 13de juni 1793 
                                    Reventlow                                           Hansen Høe 
                                                                                       
                                    Colbiørnsen                                         Kølle   Schiønning  
                                    Wormskield                                         Butz    M. Essen 
                                     Hammelefs                                         Worndran 
                                     Wadum  
      
         Til  
         Hr. Kammerherre og Amtmand Greve Wedell 
                                  In sidem     de Cederfeld Simonsen  
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                                                         Litra L 
 
                                                       Pro memoria  
 
           Da Aalsbo bys marker i Rørup sogn beliggende, for længst er udskiftede ved hegn fra alle de i Fjelsted sogn 
værende jorde, hvor blandt Hans Andersens i Hønnerup og Mølleren Hermann Lunds i Gildebro Mølle tilhørende 
ejendomme på Ridderstien, så have alle disse i Fjelsted sogn ommeldte beliggende jorder ikke noget at bestille med den på 
Aalsbo marker i Rørup sogn i anledning af fællesskabets ophævelse sammesteds nu foretagne opmåling, taksation, plans 
læggelse og afpæling, og forholder jeg mig til min til Det Kongelige Rentekammer afgivne erklæring af 24 maj 1793, 
på Hermann Lunds til Høj bemeldte  kollegium indgivne memorial af 15de april samme år, så og til min ditto erklæring 
af 10de august bemeldte år, på hans memorial til Hr. Kammerherre, Greve og Amtmand af Wedell under 19de juli 
berørte år, hvorefter det af Gildebro Mølle foreslagne magelæg ikke kan ske, formedelst de af mig i mine erklæringer 
anførte grunde og protester jeg i kraftigste måde imod alt tidsspilde opsættelse og alle omkostninger som af Gildebro 
Møller måtte forårsages. Nærværende erklæring udbedes inkorporeret og vedhæftet taksationsforretningen angående 
Aalsbo Lille Mark og sammes øvrige nu tilliggende, alt ommeldte i Rørup sogn beliggende, og indlader jeg mig ikke 
videre med Mølleren udi Gildebro Mølle, angående Qvæstioner om Ridderstiens jorder, siden jeg i intet fragår det derom 
foran af mig berørte. 
                                                    Aalsbo den 23de januar 1794 
                                                                          de Cederfeld Simonsen. 
 
                                        Underdanigst Erklæring 
 
           Da de i Gildebro Møllers ansøgning til det Høj-lovlige Rentekammer ommeldte jorder Ridderstien kaldet, 
dels er beliggende uden for Aalsbo markskel, og altså Aalsbo by uvedkommen, de, dels er beliggende i Fjelsted sogn, ( da 
de er købte fra Billesbølle Hovedgårds toft ) som allerede er udskiftet fra Aalsbo, som efter min ringe forstand på den tid 
bedst kunde have været magelagt med Fjelsted jorder, dels så ringe og sandige at ingen af Aalsbo bys mænd kunde uden 
deres største og dyre synligste tab og skade ombytte deres jorder, som kunde ligge ham belejligt er den bedste mark af alle 
Aalsbo jorder, altså håbes underdanigst. At intet reflekteres på denne ansøgning, da det ville blive til alle vores ubødelige 
skade og svi for hvem det end traf.                   Aalsbo den 25 de maj 1793 
                                                                  Henrik  H. M. S. Mathiasen 
                                                            Med påholden pen Selvejer i Aalsbo 
        Til  
        Det Høj Kongelige Rentekammer 
                                 In sidem             de Cederfeld Simonsen 
                                    #                                      # 
 
                                          Pro memoria  
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        Jeg refererer mig til alt hvad jeg til Landvæsenskommissionen i Aalsbo den 25de marts 1794, har indgivet, og 
henholder mig uden mindste fravigelse til det af afgangne Forvalter Nellemann som ved samlingen den 13de november 
1775, var med Landvæsenskommissarius, angående Aalsbo, Ridderstiens og flere jorders separation, egenhændig skrevne, 
indtil Mølleren Hermann Lund og Hans Andersen i Hønnerup juridisk beviser, at det af bemeldte salig Nellemann 
berørte skrevne og af mig til Landvæsenskommissionen den 25de marts 1794, indgivne ikke har været af ham skreven, 
men i tilfælde, at dette bevis mangler på Hermann Lunds i Gildebro Mølle og Hans Andersens i Hønnerup deres side, 
anser jeg bevist af salig Nellemann skrevne, som en uforanderlig rettesnor, i hensigt til fællesskabets ophævelse imellem 
Rørup og Fjelsted sogne, samt imellem Aalsbo og den benævnte Hermann Lunds og Hans Andersens i Hønnerup deres 
jorder på Ridderstien. 
                                       Erholm den 25de marts 1794 
                                                              De Cederfeld Simonsen 
        Til  
        Landvæsenskommissionen i Aalsbo 
                                       #                                      # 
        Efter nærmere overvejende erklærede såvel Hr. Kammerjunker Cederfeld som Mølleren Hermann Lund, begge at 
være fornøjet, med hvad her ved Kommissionen er passeret, og i Kommissions protokollen er indført, og det uden alt 
reservation på nogen af siderne, som de nu nærmere med egenhændig underskrift tilstår. 
            de Cederfeld Simonsen                        Hermann Lund 
 
 
 
 
 
 
                                                          Hvornæst følger delingsplanen af  8de maj 1794, samt var derefter af      
                                                           alle vedkommende lodsejere og jordbrugere i Aalsbo by underskreven,  
                                                           afpælingsforretning af 26 maj 1794 begge dele lyder således. 
 
 
          I anledning af Landvæsenskommissionens beslutning ved samlingen holden i Aalsbo den 25de marts dette år. 
Der lyder således: For resten vil nærmere blive at handle imellem oftebemeldte Hr. Kammerjunkeren og udskifteren af 
byen betrefende delings planer for de øvrige  Stamhusets gårde hvad grund Husmændene skal tillægges med videre 
forening derom restere imellem dem, eller om nogen af fæsterne skulle vise uformodentlig modvillighed eller opsætsighed, 
imod den imellem dem billig forfattede delingsplan, vil Landvæsenskommissionens fordring derom videre afgøre sådan 
Qvæstioner etc. etc. Haver undertegnede Landmåler Rasmussen, til hvem udførelsen af Aalsbo bys jorders udskiftning er 
anbetroeet, efter nøje overlæg, og efter billigheds og retfærdigheds bydende gjort følgende  
 

                                                 Delings Plan : 
 
 No. 1      Jeppe Nielsens Enke, får en pæn og ansvarlig bylod sønden til vesten ud for gården over Svensberg, 
Mellembække, al Mørkehoil, den største del af Skiællangemfæld, noget af Sivsmos mod vesten i Kiællerkrogs Hytte 
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og Haugen, nogle af store Leerengs mål og det meste af forreste Leereng, lidet af store Klarring og endelig lidet af 
Ditlev Jensens Tofte mod sønden. En lod i Lillemarken, østen for vejen til Mølleren, af den øster part af Flaskens 
ager, af den sønder og øster del af Kåhøjs ager, al Holebæks ager, de 4er stykker sit forrige skovmål i Engmosen.  
Poul Andersens dito hauge, lidet af Rielaanen mod vesten. I denne lod får denne gård næsten alt dens tilkommende 
gærdselskov. En god englod får denne gård i Casmos som bliver den anden fra østen. Denne gård får sin sandlod nord for 
vejen der bliver fra Tårup til Søndergaarde og sønden for Præstevejen på den sønder part af Bærsens ager Galte mose, 
næsten alt Paltemosholm og noget mod østen af Soogshøj skift. Denne gård som har haft anselig meget tørveskær 
tildeles for uden hvad foreslået i bekvemme lodder i Leereng og Paltemoese, det meste og bedste tørv i sin forrige gamle 
lykke ved Tørvemosedam, som tildeles omtrent på midten. Det hus der henhører til denne gård kaldet Nylykkehus, 
tildeles efter forlangende, til hartkorn 2 skæpper 2 fjerdingkar 1½ album, dens tilkommende sønden til østen for huset og i 
den lod falder og lidet tørveskær. 
2.         Ditlev Jensen får efter denne gårds størrelse, en anselig og god bylod, vesten ud for gården, den største del af 
dens forige Tofte, det meste af store Klarring, alt Schrærholt, lidet af forreste Leereng, alle huttens, med lidet engbund 
af store Leereng, og næsten al lille eller bagerste Leereng, hvor gården får dens tørveskær, den sydøst del af Breinholt, al 
Rørmosen og Lille Klarring, og lidet af Owshøy mod sønden 
            Skovlod får denne gård i Rielaanen med en del agerland mod syd af Møllerholm, næst Enkens forommeldte 
skovlod. En englod får denne gård i Casmos som bliver den første fra øste, næst op til Peder Jensens have. Da denne 
gård får næsten al dens grund i god jord og i bylodder, bør den også have en ringe sandlod, som tildeles midtover 
Bleydalls skifte til Hekkebølle mark. 
 3.       Poul Andersen får efter sin gårds beliggenhed, og efter omstændighederne, en temmelig god bylod, vesten ud over 
sin forrige Tofte, lidet af Ditlev Jensens mod nord, næsten al Owshøy, den meste del af Breinholts skift mod nord, 
Gallebær hutte og dito mose, noget af Tyerholm mod syd, den sønden part af Lange og Forreste Myre ager, Lille 
Casmos, den Sønder ende af Lillemarks hutte, og et lidet hjørne af Jens Madsens Tofte.    
        Til englod tildeles denne gård al Tørvemose Mar og den mod vesten, al Hendesleed ager og noget Tørvemose 
ager, efter vejen til Hønnerup mod syd, og vejen fra Aalsbo til møllen mod østen mod Møllerens der tildelende lod. Og da 
denne gård efter sin størrelse ikke kan få god jord nok i disse bekvemme lodder, tildeles nok en lod, på den øster part af 
Møllerkollen, Neder og Over Skindkiole skifter, noget af Kåhøjs ager mod nord, samt Møllerkrogens skift med 
derværende skov.    
        Endelig tildeles denne gård en ringe sandlod næst Enkens anførte sandlod, på den vester side af Snogshøy skift. 
En tørvelod i Leereng næst Ditlev Jensens tørvelod sammesteds 
 4.     Jens Madsen får en god men mådelig stor bylod vesten ud for gården af den gamle Tofte, hvor af det lidet mistes 
til Povel Andersen og omtrent en skæpper land til Husmand Hans Hansen over den nordre del af Lillemarks hutte, den 
sønder del af Casmos efter sit Toftes hjørnegærde, den nordre del ar Forreste og Lange Nyre ager, en part af Steens 
ager mod østen, den sønder ende af Børstes hutten, den sønden del af Eskerl hutte i Nep hutten noget af Eskerl 
skovmål, samt næsten al Casmosekaale skift. En anden god lod i Lille Marken, vesten for vejen til møllen og sønden for 
Hønnerup vejen, på den vester del af Mellerholm, Over og Neder Skindkiole den nordre part af Mae og hutte, og 
lidet af Tørvemoes ager 
        I disse tvende lodder får denne gård sin tilkommende anpart engbund og skov. Får en tørvelod i Leereng næst 
forbeskrevne Povel Andersens, eller den tredje fra nord. En ringe sandlod får denne gård på Snogshøy skift imellem vejen 
til Kielshøj på øster side og Povel Andersens sandlod på vester side.  
 5.     Peder Jensen tildeles foruden sine forrige haver også Lars Nielsens haver, den største del af Toften nord for, al 
Tuhes skift, al Biertdam, Store Bierte ager, den største part af Lille Bierte ager mod vesten, Coldingholt skift efter 
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Fjelsted hjørnegærde, en part af den så kaldede Coldingmae mod sønden. Videre en part af Gaugersdam mod østen, Krog 
ager, forreste og bagerste Ellekiers ager, den øster del af Eskerl skovmål, og den nordre ende af  Store Casmos mål, hele 
Ellelykken, samt af hans forrige Casmos have mod nordøst omtrent ni skæpper land. 
   I denne lod får denne gård al dens tilkommende engbund, gærdselskov, samt al sin agerland, undtagen sandjord 

som tildeles af Blejsdalls på den sønder part næst Søndergaardevejen. Tørv får denne gård foruden hvad fået i første lod, 
en tørvelod i Tørvemosedam ved den vester side.   
7.     Lars Pedersen beholder sin forrige haver, og tildeles, næsten al sin tilkommende grund østen og norden ud for 
gården, således en liden part af Treppel mae mod nord, sin forrige Tofte ager, Leertoften, og noget af Gaaseholmen mod 
vesten. Det vester Owsholt skift og noget af det øster i nordvest hjørne, næsten al engbunden, den øster ende af Store 
Bierte ager i Owsholts mark. Boclemaalene nord for Owsholts ager, det meste af hutterne østen for samme, hele Rønholt 
skift. En part af begge Enkens forrige vester hauger mod vesten, al Steenvad haugen, den øster part af Lille Bierte 
ager, hele Ridderstiens skift på begge sidder af landevejen, samt den nordre del af Mabonden med samme, og endelig lidet 
af Glashøy skift mod vesten.   
  Efter indbyrdes forening imellem vedkommende tildeles denne gård den del af Ridderstien, nord for landevejen, mod vesten, 
som Gildebro Møllen der ellers skulle have haft, hvorimod denne tildeles vederlag ind til sin anden grund i Lillemarken. 
I betragtning af denne gård får en stor kvantitet sandjord i forbeskrevne lod, på Ridderstiens ager, fritages den for at 
tage anden sandlod i Ravneberg marken. Al dens tilkommende engbund fås tilstrækkelig i denne lod. Og endelig skov, og 
resten af skov tildeles i en liden lod i Rielaaningen hvorved falder lidet agerland over Møllerholmen. Denne lod bliver 
næst østen for Ditlev Jensens beskrevne skovlod sammesteds. 
    Hvad tørv denne gård kan tilkomme tildeles foruden det lidet der fås i Coldingmae af store Tørvemosedam i midten og 
næst østen for forbeskrevne Peder Jensens tørvelod. 
8.    Mogens Larsen tildeles foruden sine haver medliggende Husmand Jens Hansens haver, og Niels Larsens forrige 
have vesten for Koppetofte, får en stor og anselig bylod norden til østen ud for gården, over den vester og meste part af 
Koppetofte, den største del og Trippel Mae mod sønden, lidet af Hylkens og Leergrav ager østen, den største og øster 
del af Lykkesholm, i den såkaldede Blaae Eng, den største part af øster Owsholts skifte, al Hesbierg skift, al 
Tørvemosedam og nogle af hutten vesten for den  vester ende af Katøye skift, og den nordvest part af Lykkemaalet, for 
begge Enkens de øster lykker og den øster part af begge de vester lykker, næsten al Glashøy og Brunemoes hutten, og 
Maebond. I denne lod får denne gård al sin tilkommende engbund, tørveskær og den største del skov, samt sit meste 
agerjord, og omendskønt der i denne lod følger en del skarg jord, kan gården dog ej fritages for en sandlod i Ravneberg 
mark, hvilken den der bør tage, dog ej på de ringeste stæder, som tildeles på sønder ender af Sudekiærn, og de nordre 
ender Bleysdalls ager næst østen for vejen til Kielshøy. 
      Hvad skov der ej fås nok af i bylodden tildeles i Rielaanen, næst østen for beskrevne Lars Pedersens skovlod 
sammesteds 
9.   Niels Larsen, beholder hans haver vedliggende gamle Lars Andersens haver, og Peder Hansens haver, og får en 
stor og temmelig god bylod østen ud for gården over den midterste del af Hylken, den største og øster part af Leergrav 
ager, noget af Lykkeholm mod sydøst, det meste af Haugbeks ager, en part af Eschelshøy mod nord, Lille 
Tørvemosedam, al Steenlænge skift, en stor part af Lykkemaalet efter vejen imellem Rørup og Fjelsted, al Iegangs 
kiærs ager, og Lange Mae hutte, får en sandlod i Ravneberg Marken, næst østen for forbemeldte Mogens Larsens 
sandlod og de sønder ender af Sandgravs agerne og noget af de nordre ender af Blejsdalls, langs med Hekkebølle mark. 
En god englod i Store Casmos som bliver den anden fra vester side. Denne gårds tilkommende skov, tildeles, dels af 
Rielaanen mod østen, dels af de vester ende for Store Bierte ager, med lidet engbund mod syd, og noget agerland nord for 
af Kalvekrogen og de vester Coldinngholts ager. 
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     Tørveskær tildeles denne gård sin tilkommende anpart i Eskemosse ved den vester side. 
11    Peder Hansen, der beholder sine haver ved gården, til deles til ustart fra somme, et lidet hjørne af Amme Toft, en 
part af Profitlykken over midten, får dernæst sin bylod, af det meste af Bielgaards ager og den vester part af Kragshøys 
skift op mod Kirke Kiæreen, får videre den største del af Eskelshøy skift, lidet af Haugbæks ager mod sydøst. Lars 
Andersens forrige lykke, samt en stor part af Hylken mod syd. Denne gård tildeles en god lod i Lille Marken på den 
nordre part af Tyrholmen, de vester ender af Steens ager, og ligeså den vester part af Flaskens ager, Kaahøys mose, 
noget af Kaahøys ager mod syd, og det meste af Dødemoeshoile mod sønden. I denne lod får denne gård sin meste 
gærdselskov, undtagen hvad der fås i bylodden og i englodden, der bliver i Casmos den første lod mod vesten, hvor den får 
noget skov over de øster ender af Casmoskaals mål. Til tørveskær tildeles denne gård foruden hvad den får i bylodden en 
tørvelod i Leerengen som bliver den første mod syd eller den fjerde fra nord, næst føranbeskrevne Jens Madsens tørvelod 
sammesteds. 
12.          Unge Lars Andersen, beholder sine haver undtagen det lidet  som fradeles til vej for Henrik Mathiasen, får 
sin lod sønden til sydøst ud fra sine haver, midt over Amme Tofte, den sønder del af Profit Lykken, lidet af Bielgaards 
og Kragehøys ager sønden for Kirkevejen. Hutten ved Hekkebølle hjørnegærde, den nordre part af Sandgravs og 
Suderkiærs ager næsten al Bredekiæle skift af den nordre ende af Snogshøy skift, alt efter den nye anlæggende 
Præstevej. Får Stiernholms hutte, al Stenhøys skift med den øster og til dels sønder part af Eskemoese, hvor gården får 
sin anpart tørveskær. Endvidere får denne gård al Kalorms Hutte, og den nordre part af Ræwssens ager, efter den nye 
Præstevej. Fordi denne lod er kun mådelig i bonitet, skønnes større, får denne gård en god lod, især til græsning, og deri 
tillige sin anpart skov i Lille Marken, af de øster ender på Steens ager af Engmoese Målet, noget af Børsted og 
Esken Hutte mod nord, en stor del af Gungersdam med skov på begge sidder, samt den så kaldede Almind, alt efter en 
anlæggende vej mod nord til skovlodderne i Rielaanen. Denne gård får i betragtning af, at den får så meget skorg jord en 
god englod i Casmos, næst østen for foranbeskrevne Niels Larsens lod. 
       Omendskønt der ved Landvæsenskommissionen er handlet om, og beskreven om begge udflytternes lodder, kan man 
dog denne sinde ikke forbigå at berører dem, da man nu kan nøje bestemme deres grænser der bliver.  
6.       Lars Nielsen tildeles, den øster side af Kielshøy langs med Hekkebølle mark, efter den gamle vej der løber 
igennem marken over Sivlangshutte, DaWrehøy, den øster ende  af Klamerkrog, Waadekiil, og de storer mål sønden 
for Skallemosehusets lodder ( der ved Landvæsenskommissionen er beskrevne ) over forbi Povel Andersens mål, videre får 
denne gård sønden for den gamle Søndergaardesvej, alle de sønder ender af al Kremmerleed målet undtagen hvad 
Nylykkehus får som ved No. 1 anført. 
   Alle Kremmerleed haugerne, samt det mål der ligger inde på Taarup mark. Denne gård får endvidere ind i Ravneberg 
Marken, enderne af Bleysdall til den nye anlæggende Søndergaarde vej, samt noget af de sønder ender af Snogshøy og 
en del af  Gamle Tørvegrave. Og da der i denne udflytters lod ikke kan fås tilstrækkelig nok gærselsskov tildeles foruden 
hvad der fås i Kremmerleed haugerne, den sønder ende ag største del af Ditlev Jensens skovhauge og af Hans Pedersens 
skovhauge omtrent den halve skov mod sønden 
     Tørv tildeles denne gård foruden det lidet der fås i Sielongen, et lidet tørvemål, af den øster ende på Povel 

Andersens mål i Store Leereng. Eng og resten af tørv fås der i Sivsmos med adgang dertil fra Præstevejen. 
 10.        Gamle Lars Andersen tildeles den vester side af Kielshøy langs med Taarup mark, og vesten for vejen 
igennem Kielshøy, af den vester ende Brunshøyberg mål, den vester af Klammeskrog, Madskabet, Kremmerleed 
målene fra skovhaugerne mod vesten, til den nye anlæggende vej ned til Søndergaardesvej som går fra Kremmermerleedet 
til Skallemosehus, får Mogens Larsens og Niels Larsens skovhauger, den halve del af Hans Pedersens skovhauge, 
den nordre del, får endvidere i Koehaugen og Ravneberg Marken hutterne bag Gamle Tørvegrave og af den sønder ende 
af Snogshøy efter den nye der anlæggende vej til Søndergaarde, samt Eilerskrog, Tuesbanke og noget over enden af 
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Paltemoesholm til bemeldte Søndergaardevej. På denne måde kan denne gård få alt sit tilkommende agerland, engbund og 
skov samlet i en strækning, og er der og netop tørv i denne lod efter hvad der bør være til gården. 
                         
          
 

                            De 5 Erholms Husmænd i Aalsbo 
No. A            Niels Larsen Snedker tildeles en lod bag Kirken på Kirke ager og lidet af Eschelshøy mod østen, 
sin tilkommende skov mod den nordre side af Gungersdam og mod den øster ende. Tørv hvad der bør tildeles det halve af 
Enkens mål i Brunemoisen mod syd.  
  C.               Niels Larsen Træskomand tildeles en lod bag Kirken, næst sønden for beskrevne Niels Snedkers 
lod, noget af de lange Kirke ager, og hutten sønden for Langemoes hutte, samt lidet af Eschelshøy mod østen. Sin 
tilkommende skov på den øster ende af Casmoskaale den nordre lod. Tørv får dette hus på Lykke Målet  ved Ormehøy 
lykkes gærde.  
E.                 Hans Hansens fæstejord ( den liden ejendom er bestemt ved Landvæsenskommissionen ) tildeles Cirka 
en skæppe land af Jens Madsens Tofte ved huset, og en lod næst sønden for forbeskrevne Niels træskomands lod af 
den øster ende af Kragehøys ager mod østen med al Kirke Kiæren. Skov tildeles i den sønden part af Tyrholm mod 
Taarup mark, den øster lod. Tørv får dette hus på Lykkemålet ved Ormehøy lykke ved gærdet.    
 M.                  Jens Hansen som udflytter på den øster ende af Lykkemålet, og får al sin tilkommen grund i 
Krogen ved Ormehøy og Hekkebølle mark, efter vejen til Fjelsted, får i denne lod sin anpart tørv, og skov fås på den 
sønder ende af Tyrholm ved Taarup gærde.  
 P.                   Smede Enken tildeles en liden plet sønden for smeden af Profitlykken, og den øvrige tilkommende 
grund bag Kirken næst norden for foranbeskrevne Niels Snedkers lod, på Eskels ager af Langemaes hutter med 
videre. Skov tildeles på den øster ende af Casmoskaale den sønder lod. Tørv i Brunemoes af Enkens mål, den nordre 
side.  
13.                   Selvejer Henrik Mathiasen, om hvis skov og englodder ej bestemt ved Kommissionen kunde siges 
hvor ville falde, kan nu med vished nævnes at blive. Skovlodden, på den vester ende af Steens agere, og over midten af 
Tyrsholmen hvad gården deraf kan tilkomme. En god englod i Casmos som bliver den 3de fra østen eller den 4de fra 
vesten, nogenledes i forhold til dette steds forhen hafte gode engbund. Skal en denne gårds bylod nogenledes bestemt ved 
tilbemeldte Landvæsenskommission, men nu kan nærmere bestemmes dens grænser, der bliver over vester part af Ammetofte 
dog spids mod nord, lidet af Swensbierg mod østen, næsten al Rødefie Hutt, lidet af Smede hutten, og lidet af 
Mællembække ager, det meste af Schiællangenfald mod østen, den største del af Siwsmos skift med vedliggende engbund, 
hvor der er mere tørveskær end denne gård kan indløse, hvorfor den ene udflytter der må have en del tørv som herom er 
meldt. 
          Peder Nielsen i Hekkebølle som har tvende ager i fællesskab med Aalsbo by, hvis magelæg og omdeling er 
beskreven ved tit og oftebemeldte Landvæsenskommission, at udlægges på Ridderstien, bemeldte Peder Nielsen som siden 
har købt af benævnte Ridderstiens jorder, den part der før tilhørte Hans Andersen i Hønnerup, for at få bemeldte samlet 
og magelagt, foreslås at tage for alt anførte sine jorder, den øster side af bemeldte Ridderstiens jorder, så vidt den kan 
indkøbes på Billesbølle mark og mod vesten. 
           Mølleren i Gildebro Mølle Hermann Lund, om hvis jorders magelæg er ventileret en del ved 
Landvæsenskommissionen og endelig den gang bestemt hvorledes der med mindelig forening med bonden Lars Pedersen i 
Aalsbo og dennes Høje Herskab gjort følgende mageskifte nemlig at i stedet for at Mølleren skulle have beholdt nogle 
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af sine jorder på Ridderstien, får han nu samme magelagt og indlagt til hans øvrige jorder vesten for Møllens Tofte  af 
Tørvemose ager, hvorimod bemeldte Lars Pedersen tager Møllerens overblevne jorder på Ridderstien, som på sit sted er 
anført. 
        
 
         For uden de almindelige veje, som ved Landvæsenskommissionen er bestemte, og som alle så vidt muligt bliver 
imellem lodderne, er under delings beregningerne foruden fornøden følgende veje. 
a. En vej fra byen til Leereng, for de mænd der får Tørvelodder, igennem Povel Andersens og Ditlev Jensens 

bylodder, omtrent som den nu går, i Leereng fordres den ene sig igennem hos den anden. 
b. En vej til englodderne i Casmos, tæt bag Jens Madsens Toft, og i Casmos fordres den ene sig igennem hos 

den anden 
c. De tvende Husmænd som får skovlod på Tyrholm får vej til samme igennem Povel Andersens bylod på 

bekvemmeste sted. 
d. Ligeså får de tvende Husmænd som får skovlod i Casmoskaale, en vej til samme over Jens Madsens Bylod 

som vises dem. 
e. Enken, Lars Pedersen, og Peder Jensen, som får tørv i Tørvemoesdam får vej derfra til Lars Pedersens lod, 

siden følges en vej ved Lars Pedersen til byen. 
f. De tvende Husmænd som får tørv i Brunemoese, får vej til nærmeste almindelige vej hvilken siden følges til 

byen. 
g. Ligeså med de tvende Husmænd som får tørv ved Ormehøy Lykke, får og vej til nærmeste almindelige vej, 

som siden følges. 
h. Husmændene som får deres lodder bag Kirken, fordre sig den ene over den andens, indtil den sidste, tæt ved 

det øster skel til Kirkevejen på Kragshøy etc. 
i. Niels Larsen som får tørv i Eskemoesgrave, fordrer sig over Lars Andersens lod til nærmeste almindelige vej. 
k.   Lars Nielsen som får tørv i Henrik Mathiasens bylod i Sivsmos får vej til samme hen til Præstevejen 
j. Fri vej i Lars Nielsens lod, til den forbeholdne tørvemose, Gamle Tørvegrave, samt også til vandsteder, om 

det er fornødent.  
k. Vej for Lars Nielsen igennem Lars Andersens lod til sin skovlod i Hans Pedersens hauge. 

Alle øvrige veje som tildeles bliver almindelige er ved Landvæsenskommissionen beskrevne, og vil ved afpælingen 
blive udmærket på marken. 
Fodstier er også bestemte ved Kommissionen hvor de skal gå, hvortil må lægges  

 a.    En Kirkesti fra Aalsbo by til Rørup kirke, som den gamle vej nu går igennem Peder Hansens og Hans                                                                                 
Hansens lodde 

      b.    En sti i Kielshøy, fra Rødeleed huset mod Kremmerleed omtrent som den gamle vej nu går 
Denne delingsplan som efter bedste overlæg, og uden hensyn til nogen særdeles interesser, som og for det meste er 
udarbejdet og beregnet til jorddeling imellem vedkommende fremlægges således for vedkommende, til deres forventende 
erklæring og underskrift, og nødsages udskifteren herved at erklære at ingen forandring i samme modtages, uden meget 
gyldig grund der for, ellers er han nødsaget at lade alt bedømme af Landvæsenskommissionen, som i dens forretning er 
lovet når det påkræves.            Ormehøy den 8 maj 1794 
                                                                 M. Rasmussen. 
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Anno 1794  den 10de maj blev holdt en samling i Aalsbo af Landmåler Rasmussen fra Ormehøj  S. F. Hr. 
Kammerjunker de Cederfeld Simonsen til Erholm, største lodsejer i Aalsbo. Selvejer Henrik Mathiasen i Aalsbo, 
Peder Nielsen fra Hekkebølle, og Mølleren i Gildebro Mølle Hermann Lund, samt alle Aalsbo bys gårdmænd hvilke 
alle forud ved cirkulærer fra Landmåleren var indkaldte. Denne samlings hensigt var: at forestående delingsplan kunde 
blive for vedkommende erkendeliggjort og en hver skriftlig erklæring herpå kunde blive afgivet. 
         Denne delingsplan blev dernæst først for alle oplæst, og forklaret, hvorefter Landmåleren udbad sig alles 
erklæring og underskrift. Hr. Kammerjunkeren med alle Erholms gårdfæstere, erklærede: at de i alle måder var fornøjede 
med foreskrevne delingsplan imellem sig, og erklærede at de endnu i denne sommer straks ville tiltræde deres tillagte 
tørvelodder, til at skære tørv på for dette år. 
    Og forenedes Jeppe Nielsens Enke og Jens Madsen at de ombyttede deres tørvelodder så at Jens Madsen tager 
Enkens tillagte lod i hendes forrige lykke ved Tørvemosedam, hvorimod Jeppe Nielsens Enke tager Jens Madsens 
tillagte lod i Leereng, på hvilken måde enhver får kortere vej til sin tørv. 
    Henrik Mathiasen erklærede ligeledes at han var enig med foranførte om, at måtte til træde sin tørv i den nye 
tildelende lod i Siwsmoss.  
     Peder Nilsen i Hekkebølle erklærede ligeledes at han var enig og fornøjet med anførte magelæg på Ridderstien, 
som det er meldt. 
      Ligeledes erklærede Mølleren, at være fornøjet med foranførte hans magelægning angående. 
      Således passeret tilstås og bekræftes af alle med underskrift således. 
                            Aalsbo ut supra.  
    de Cederfeld Simonsen    Rasmussen     Jeppe Nielsens Enke        Ditlev Jensen    Povl Andersen           
   Jens Madsen      Peder Jensen               Laurs Nielsen    Laurs Pedersen         Niels Laussen      
  Laus Andersen        Peder Hansen      unge Lars Andersen     Henrik Mathiasen  Smedeenken  
  Hans Hansen      Knud Jensen         Peder Nilsen          Hermann Lund. 
                         #                                   # 
                       Efter at et til Aalsbo by, agerland, engbund, skov og tørveskær, ifølge Landvæsenskommissionens 
beslutninger og foreskrevne delingsplan, var imellem vedkommende lodsejere og jordbruger afpælet til enhver og dem deres 
lodder tydelig anviste, blev holdt den 26de maj 1794, at udskifteren Landmåler Rasmussen fra Ormehøy, største lodsejer  
S. F. Hr. Kammerjunker de Cederfeld Simonsen til Erholm og Selvejer Henrik Mathiasen og Selvejer af en liden 
kvantitet grund Hans Hansen begge i Aalsbo. Peder Nielsen i Hekkebølle som ejer nogle jorder i og ved Aalsbo 
grund. Mølleren i Gildebro Mølle Hermann Lund i lige måde var også til stede begge de brugte taksations mænd, 
Sognefoged Niels Jørgensen i Asperup og Selvejer Mads Jørgensen i Rorslev, og endelig alle Aalsbo bys gårdmænd 
og jordbrugere.  
        Hensigten af denne samling var i overensstemmelse den allernådigste forordning om jordfællesskabets ophævelse af 
23de april 1781, dens 29 §, at nemlig nu da alt på forordningsbefalet måde var udskiftet og på marken ved nedslagne 
pæle været udmærket, så måtte Landmåleren ifølge allerhøjestebemeldte forordning, forespørge hos alle og enhver i 
særdeleshed, om de med de dem udviste lodder var fornøjet, og villige til at antage deres lodder til brug. Tørveskærene 
straks og den øvrige grund til førstkommende rug sæd. Han formodede ej nogen modsigelse herimod, allerhelst da alt 
nøjagtig var udført efter ermeldte Landvæsenskommissions beslutning og forener delingsplan imellem vedkommende. Skulle 
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nogen imidlertid ytrer tvivl om at have fået sin tilbørlige ret efter mål og taksation, efter alt hvad de med rette kunde 
tilkomme, da han i den betragtning ej forlangte nogen positive erklæring om at være fornøjet, men det måtte være enhver 
tilladt fra nu af indtil der begyndtes med fragrøftningen, nøjere at lade efterse om de være bekendte deres tilbørlige ret, og 
skulle de formedeles fornemme sig fornærmet, da have sådanne at henvende sig med klage derover til vedkommende stæder, 
alt på egen ansvar, bekostning, ifald det befindes at de klager uden grund eller årsag. 
       I øvrigt måtte Landmåleren herved erklærer, at skulle alles erklæring ikke falde derfor, at antage deres tildelte 
lodde, da nødsages han til straks at rekvirere en Landvæsenskommission, som her på åstedet kunde bedømme hvor vidt 
enhver var sket sin ret, men at enhver som foranlediget at sådant Kommissions møde uden grund eller årsag, bør være 
ansvarlig til de deraf flydende unødvendige omkostninger med videre, al i overensstemmelse med mere allerhøjst bemeldte 
forordnings 29 § bydende.  
       Landmåleren forespurgte ved denne lejlighed, alle i almindelighed, og enhver i særdeleshed, om de nøje vidste alle 
deres lodders grænser og derved nedslagne pæle. I mangel heraf erklærede han, at han nu straks ville vise den samme, men 
påstod efter denne tid, ej oftere at ville påvise deres skellinier, men pålagte enhver at passe sine skæl, ved at grave omkring 
de nedslagne pæle eller nedsætte skelstene derved. Alle gårdmænd og jordbrugere erklærede at de meget vel  være alle deres 
lodders skel bevidste, og anlovede, at de ville påse de nedslagne pæle, at de ej skulle blive borte, og i den henseende 
erklærede, at ingen klage derover skulle blive førte herefter. 
       Efterskrevne erklærede at de var villige til at antage deres tildelte lodder til brug. Tørveskær nu straks og den anden 
grund til førstkommende rug sæd, og erklærede: at de på ingen måde vil tage nogen del i omkostninger, der unødvendig 
måtte forårsages af nogen efter denne tid. 
       Peder Nielsen   Jeppe Nielsens Enke     Jens Madsen   Peder Jensen    Mogens  M. L. S. Larsen 
 
      Peder P. H. S. Hansen    gamle Lars L. A. S. Andersen  unge Lars L. A. S. Andersen  
      
      Povel P. A. S. Andersen        Niels N. L. S.  Larsen            Hans H. H. S. Hansen    
 
      Lars L. N. S.   Nielsen               Laus Pedersen                 Niels N. L .S.  Larsen     
       
      Margrethe M. G. S. Smede Enke      Niels N. M. S. Madsen     Jens J. H. S. Hansen         
  
       Hermann Lund           
         
          Da mine forommeldte jordbrugere i Aalsbo er enige ved deres hænders underskrift og påholden pen udi 
forommeldte delingsplan, så samtykker jeg i alle måder udi samme men exipere imod alle omkostninger som måtte 
forårsages af selvejer Henrik Mathiasen, i så fald han bliver til sinds at rekvirere Landvæsenskommission til forandring 
udi berørte delingsplan. Og sker sidst meldte erklæring imod fæsteren Ditlev Jensen, siden han ikke har funden sig 
fornøjet med forommeldte udskiftning.                   de Cederfeld Simonsen.  
 
        Efter nøjere overlæg erklærede undertegnede Selvejer Henrik Mathiasen, at var enig med ovenanførte i at antage 
hans nye lodder til brug i de foran bestemte tider, under forbeholdenhed af sin ret, om han ej efter mål og taksation burde 
have.                                                          Henrik Mathiasen. 
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       At alt således er passeret imellem vedkommende, at enhver egenhændig har underskrevet eller givet sin tilladelse til 
deres navns underskrift som ovenanført er det, kan vi ikke nægte at bevidne, at være rigtig med hvor vilje og tilståelse, som 
vi ved end vil bedige om forlanges.                       Aalsbo ut supra. 
                                                             Niels Jørgensen.          Mads Jørgensen. 
 
     Siden Povl Andersen, og Jeppe Nielsens Enke intet ejer  af den jord som de have i fæste udi Aalsbo, så har de 
første og forhen værende brugere af den sidste gård været aldeles uberettigede begge til at bortfæste nogle af disse jorder 
imod den rette ejers vidende og vilje, men på det at de nu værende husbeboer, som det nu ved samlingen i Aalsbo den 26 
maj d. a. er bleven andraget, have brugt nogle  af disse første jorder, ikke for deres levetid skal have sammes brug til deres 
nødvendige underholdning, så haves intet imod, at dem ved fællesskabets ophævelse i Aalsbo bliver udlagt fra de ovenmeldte 
tvende gårdbeboers i fæst havde grunde, så megen jord som de Kongelige anordninger bestemmer ved jord udskiftningen til 
Husmænd, dog med den udtrykkelige  forbeholdelse, at såvel jeg, som efterkommende ejere af Stamhuset Erholm og 
Søndergaarde tilkommende herlighed og rettighed til at udstede de fornødne fæstebreve på disse omrørte os tilhørende jorder 
på de vilkår vi sidst meldte ejere af benævnte Stamgods, nærmere med berørte Husmænd kunde blive forenede om. 
                                                                       de Cederfeld Simonsen. 
 
 
       I Kontinuation af næstforestående åstedsmøde i Aalsbo by den 26 maj forrige måned, blev holdt nok en åsteds 
samling i Aalsbo den 7de juni 1794, af efterskreven som ved foregående cirkulærer fra Landmåleren dertil være inviterede 
som og var tilstede tilligemed med Landmåler Rasmussen, nemlig største lodsejer S. F. Hr. Kammerjunker de Cederfeld 
Simonsen fra Erholm, Selvejer Henrik Mathiasen i Aalsbo, og Husmand Hans Hansen sammesteds som ejer lidet 
grund på Aalsbo marker, Gildebro Møller Hermann Lund, Peder Nielsen i Hekkebølle, som og ejer nogle jorder på 
denne bys marker, samt Husmændene Hans Pedersen i Skallemosehus, Rasmus Hansen i Rødeleedhuset og Lars 
Jørgensen i Kremmerleed huset, og endelig alle Aalsbo bys gårdmænd og Husmænd. 
       Hensigten af dette møde var for at få bestemt hvad der henhører til dette jordfællesskabs ophævelse, og blev der da 
afhandlet og bestemt 
1          Om Skovene nemlig gærdselskoven, hegning. Da blev alle enige om at al den gærdselskov hessel, vir og elle, 
som kun var 3 år i afvigte forår må ingen hugge, og torn som ej var uden 2 år i sidste forår, må ej heller hugges uden af 
den som samme skov nu ved udskiftningen er tildelt, men al den øvrige gærdselskov som er ældre end foran er meldt, må af 
de forhen ejede og brugende hugges i vintrene 1795 og 1796 i rette tider, men ej videre 
 2.       Om stens bortførelse blev bestemt at enhver må bortfører de sten, som de finder fornødent af deres forrige jorder 
inden førstkommende påske 1795. 
3.      Alle blive enige om, og bestemte at til Mikkelsdag 1796 skal alle nye veje her på byens marker være istansatte, 
og for at fremme dette arbejde, anlovede Hr. Kammerjunkeren på alle jordbrugeres forlangende, at lade tvende mænd 
udmelde med retten til at taksere og repartere vejne imellem alle jordbrugere således at alle og enhver kan vide sine stykker 
at istandsætte, og vedligeholde, og bliver tillige herved bestemt, at vejene skal istandsættes på de stæder som de ved 
afpælingen på marken var afsatte. 
4.      Om gydehegn blev alle enige om at der beregnet med hegn på begge sider på følgende veje, a. Vejen fra Aalsbo til 
Kirken b. Vejen fra Kirken til Taarup mark, vejen fra Taarup mark til By Stente c. Vejen i Kielshøy marken, 
både den som går imellem begge udflytterne og den fra Kremmerleed til Skallemosehus, og vejen fra Rødeleed lykker. d. 
Vejen fra Aalsbo til Gildebro Mølle. e. Vejen fra førstmeldte vej til Hønnerup,  f. Landevejen imellem Middelfart og 
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Odense over Ridder stien, og g. Vejen fra landevejen til Rørup kirke.  h. Vejen fra Aalsbo by til Præstevejen over 
Lars Andersens bylod : vejen til skovlodderne i Lille Marken.  

    Alle øvrige veje som går ved lodskel beregnes kun hegn på denne ene side 
5.        Alt øvrigt hegn til Aalsbo by, både markskelshegn og skel imellem lodderne, hegnes i overensstemmelse med de 
indgangne Kongelige anordninger og Kammer resolutioner således, at det halve regnes til hver side på de ny skellinier. 
Markskels hegnet og gydehegnet deles på hartkornet, hvad der overskyder halvhegn. 
6.      De mænd som får tørveskær på andens lodder, som skal sætte deres tørv på andens græsnings grund, skal have 
deres tørv i fred i den tid de står at tørre. Skulle imidlertid en mand forårsage nogen ufred af den mands kreaturer, ved 
skødesløs omgang med kreaturer og deslige, da bør den mand hvis kreaturer forårsager sådan skade på andens tørv, 
erstatte sådant skade, efter tvende mænds bedømmelse. 

Således passeres med enhvers frivillige tilstået, bekræftes med undertegnedes underskrift. 
                  Aalsbo ut supra. 
     de Cederfeld  Simonsen        Rasmussen 
     Jeppe Nielsens Enke         Povel Andersen      Henrik H. M. T. S. Mathiasen 
      
    Hans Pedersen               Hans H. H. S. Hansen      Jens Madsen  
     
    Lauus Andersen               Niels Laussen                  Laus Pedersen  
   
    Peder Jensen                  Knud Jensen                     Mogens Laussen     
     
   Laurs Nielsen               Hermann Lund 
 
Således indstilles denne Landvæsenskommissions forretning med dertil hørende bilag 
          Under vores hænder og forseglinger 
           
              T. Grev Wedell          H. Bagger         C Willemoss  

 
      
 


