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HiLlerdlev Skole.

Undervigningen var i æl.d.re Tid, rneget nangeIfuld.. I d.en
katolske fid kend.tes d.er ikke tir r,and.sbyskorer e1ler skolegang
paa Land.et. I Hjenmene og i Kirken fik Børnene d.eres
undervisning, der bestod. i et ringe Kend.skab tir_ den kristelige

-førneIærrd.om og den katoLske Gud.st jeneste.
Evad. Hjerunene forsønte, maatte præsteme bød.e paa ved, at forbered.e
Børnene til Fi:merse (Konfirnation), d.er foretoges af Biskoppen.
0ennen selve Gud.stjenesten og ofte ved. Bir.rederne i Kirken gaves d.er
en Del Kend'skab tir dea hellige Historie og til Helgeners Liv, og
ved at høre, hvad' d'e æId.re forbar-te, og ved., hvad. d.e serv ople.ygds,

, _jto Børnene Oprysnlng oo mang' af Livets forskerlige Forho1d..
Efter Reformationen ved.blev Mecid.er.ersen af den kristerige

3ørneLærdon at være und.ervisningeao egentlige Fornaal, nen her fik
Husfædre og Præster et god.t Hiælpeuidd.el i Luthers Katekisme.
Fra Prædikestoren genne,gik præsten om søndagen et Afsnit af
Iøtekisnen for }lenighed.ens voksne Med.learner, og paa Land.et tog
Deggn sig af un8doumens und.ervisning om sønd,agen i Kirken erler
en anden Dag i. Ugen ud.e onkring i Landsbyerne. Hane Opgeve var at
lede sangen ved' Gud.st jenesten, bed,e rnd.- og ud.gangsbønnen, ringe
Bede- og Fredklokken aften og Morgen og und.ervise ungd.onmen,
Som fast bosiddende kald.tes han Sæd.ed.e&f i Mod.sætning til
Løbedepn, en Disciper fra Latinskor"rrl-"r, nærliggende Købstadr

'...-_ "o,, det var overrlraget at sørge for Und.ervlsningen.



Latlngkolernes Disciple vsr i ileglan fattige, og for at støtte
d.em, paabøC Kirk-eo:rlinansen 1539, ai Lenisoi;ree, so:n Laa i Nærheden af
I(øbstæderne, skuld.e tage sig 5o6rieåegne af Skolerne og lade Cen faa-den

sædvgnlige Rente (f,øn) som lljælp til at stud.ere for. Dog skuld.e d.e

Degnel sortr var i Sognet, have Lov til at blive ind.til d.eres DøC.

1557 lod et Kongeb-rev Besteumelsen 6æ1de for alle Sogne, d.er ikke

Iaa mere enC 2 MiI fre Købstædenxe. I{en da det kunde tage nogen Tid.,

in,len d.e sidd.end.e Degne åød.e, bestemte et nyt iz'ongebrev 1574, at

ScgneCegne (i fyns Stift), som ikke boede mere end.2}iil fra Købsti:,den,

slcufle t1l ,l.e fattige Peblinge i l,atinstole:rta ;va:'e den fjerJe eller
fernte ?art a.f d.eres Degner::ite(ien sae};.,i'*te Degnepension), og nåar

ilegnene Cø"ie, da skuld.e cler tiiskikkes Pebiinge af nærrneste Skole

tiL ei .rær.: )egne i satuae Sogrie efter O:r,.iinansen. .§fter Danske Lov

sk;rile )sgnene overalt aarlig g..ive en vis Pension til l;rtinsk,llernet
enien i iiorn eLLer Pe::.ge r som sicufie være den feiate Part af d.eres

Kornin,åkornst.

!eg::ene skuide kunne i(atek-ismen, 1æse, skrive, sJmge og forstaa
Latin for at kunne forestaa l(irkesangetr, Danske Lov trxr,abø,1, at kr:.n

Studenter ekuld.e tages ti1 )egne, nen rnen neatte ofte tage ancre, hvis

Evne;'vrar yd.erst ringe, og skønt Cer nu skulde være Sæd.edegne 1a1le
Scgne, f,'lndtes 'åer ailigevel rna-nge Steder LøbeCegne. For at komme

ud.enon Vanskeilghederne, ansi:ties ofle en Substitut, en Sted.fortræder,

som ellers kun hoidtes for ganle cg svageJ.ige Degne.

Før 1660 blev Degnen, J-igeson Præsten, vaigt af LlenJ-gheC.+n,

irvorefter ts:"skoppen overhørte, og Lensmanden ansatie ham. Efter 1660 bl
han paa Land.et kaldet af Klrkepatrc'ne:t eller af Biskoppen. Indtægterne
ver meget ringe og besto,l mest I Natura).ier, iføige Danske Lov Offer
pea de tre store !'ester, ved Bryiluplerr Barnedaab og Barselkvind.ers

Kirkegang, Smaaredsel, Brød., Iiage, Flæsk, Gaas, Åg og Degnetrave,
der skulde levereg paa Ageren, eller e:ikelte SteC.er i Skæpp,on.

Degnet.ra.v3jr v:i-r iig en lreC:-e,eel af, irv:.l,d der tilkom Præsten i Kornr
tiende. I'Ien af denne Kornindkomst skulde Degnen saa levere en Fentepart
soa .Fensicn til Købstadskolen til llni..:ri:ioi.l af Lærere eller }isciple.

i,igesorc Prusten siculde Degnen li:.ve fri Bolig, d.og naatte h,an

ofte univære erl saad.an og i Steii.et fæste et Hus el1er wrd.ertiden en

Gaari. §e jstli.ghed.ens Pri'rilegie r af L56! besternie, et åer skulde
r-rd.rises Sæde.legnene .:- I;rnåsbyer:ne 3o1ig,:3, saalecles iat Ce deri kunde

hoI,le Skcle i:l Ungcoflritens Und.ervisning og 3elæring. iden kun faa
SteCer var der i æLrlre Tid bygget en Skolebygning, eilers indretted.e

ma.n sig', scm nan be,lst ku-nde, i en le j,.it st,.rer i -Forætlrenes l{;em e11er
i )egeens Bciig. Op.e bielsen af r,ancsbysi:orer v,er et rent privat



Fcretagenåe gennem hele iiet 11. &lriurndred.e. Mange Præster gjorC'e her

et goti.t .Arbej,.1e, men ogsåå flere ilerremænd opretted.e Skoier paa deres

Go,ls og henlagCe .Tor,fegod.s til rieres Unåerhold'

Da Skolegangen var frivillig, forsønnte uange Uniervisningent

især i trr:.nge Tid'er.

i,'ørste )e;,n i Hil}erslev.

Den første Degn, d.er høreT on i Hi]lerslev Sogrir er

Ch::isto-ffelr-egn, der boe,le paa et BoL i NybøIle (fa - 9G),
soru Johar: itriis 1!,{} skøåe1e til Jonfra ii,rrne f iniruus, hvotvei

3olet korc un,fey J!;eskov. Cnrisioffer Degn har saaled.es iklce haft

nogen )eårreboiig, ligesoro hans Søn Ped.er Ch{isto-itirsen, om iivera

Biskop Jacob }iadsen siger 1599, at han sa'J' paa Laurits Brockenhuusts

God.s og havde ingen legnebcl. Det naa være l'aCerens Bolr han har

fæstetr oB i et Brcv fra Provsten Laurits Jesl»rsen i Esper dateret

20. Nov. 1589, soo ei'anført i Jacob iladsens Visitatsbogr angaaeade

d.et l(orn, )e6nene skulrie levere i;i1 i'aaborg Skole, staar der, at

Peder Degn ii'-!re bLev takseret for nogen Åfgift, forcli han ingen

Degnebolig havd.e, og fordi han gav aarlig Land.gild.e af <iet Eus, han

boed.e i, hvilkei hør.te irurits Brookenhuus ti1. ir{en for Aa.r LJ)[ staar

«ier i ltrisitatsbogen; "Per -Degn i llillerslev har intet givet nopnsindet

staar ciog for 4 Skr. (har 1O Ørbug; hand Eftermand. 4 Skr., Trold.nrand,

forjaget 3f larrrlis Brockenhuus, huis Yid.nesbyni han 'or"rgte.)"

Yed Visitatsen 1589 slges 'iet, at hen havde 1 Børy. og nød 10 Ørtug

af Sognei. BaaCe han cg Præsien fih et goå'b SkuCsrnaal. Men sid.en har

han hengivet sig til lrolddomskunster, og ved Visitatsen i Faaborg

tJ)4. ntatte ba:r Io'le at sfstaa d.erfrai ttPer Degn i Hillerslev loved.e

mig ved Præsternes og legnenas Sanmenkomst at ville staa fra sit
Spøgeri, han br""rger, eliers skal han efskodiges. I{jalp intet;
d.ømt fra Kaldet i:f Provsten anno 1594."

De 10 Ørtirg har for$o,ientlig været den saake.lCte Degnetrave eLler
Degnel;cral sofl tilkon )egnene af Sognets Ti-endeydere, og som var Iig
en Tredielel a.f Præstens Kornti-ende.

,if et linilsvi'lne af 12. Juli J6O1 a.ngaaende StriC om Kirkejonlen

ses detl at Chri.sioffer Degn hrrr boet i Sallinge i J .M.r og siden 1

Nybø)-Ie, .rg ;t ba:adt-. b.trn o{j ltarrs Søn peder Degn bntgte i Sly'}jter

Kirke jozri ved i{il i.ersl-ev Kirke ne,l Gelskovs Minde. n'len sidenr da

Jens leg+--kcm iil lt3r5r1-t* rtt bc, cia blev hån vist bcrt af Kirkejor"len

cg maatte ixke br:rge ,1en, før l:an fik lilladelse dertil- fra Gelskov.



Denne .Teus le.g;t Jaa ve1 være bievei a:'rtegel str,irks efter, at Peder Degn

er blevet afs:rt, ilen hvor 1ænge hen har været Degn 1 Hil1ers1ev, vid.es

d,er intet oar.

.De ] Siyi<ker Xirkejord kald.es i Nyborg Iæns Regnskaber t61O/1t
Klokketofte, "liggendes ved. HillersIev Kirke, hvilke en Sæd.ed.egrr tilfor
brugte, og efter.l.i. der er konmat en l,øbed.egn af Faaborg ti1 sognet, er
Jonien fæstet ti1 ir.nu,l Ltikkelsen (i NybøIle)".

Elokketofte i-aa rinreligvis No:r{. for Kirken omkrlng d.et saakald.te

Klokkekær. Løbedegnens Navn kend.es ikke.

lSJl stævnede Eenrj-k Niels_gll_ DeSn i Hillersiev nogle Bønder for
)egnerente. t5r1 Uor h-ln i Salli-nge, hvcr han i hvert ri'aId sener"e har
haft e:r .lræsteg.,rar*1 (f5 - fO), som i',i,in vei ogsaa hia,r haft ailer*.e L644,
siden ba* l\r.tz a1'PalLe christensen i Eøjrup stæviies tit,at betale
et Bæst, d.enne har solgt ham 1644.

)egneerrbe,let har ikke rræret ueget ind.bringr:nde, som det ses af
en Skrlve1se, han indsend.te ti.1 Kongen 7562, og hvori han skriver;

t'"..Jeg fattiq; Iland haver ingen )egnebolig el1er
Ye:'eiser so& jeg kan bo udi, raen l:ave: maat for lang
Tiå siden fæste mig en Lilen Balvgaari i Sa1linge, som

ligær åer i Scgnet, lirngt fra Kirken, og fo::ned.elst stor
.l,anågiIde, fenges Ud.gift, Eegen Udplyndring i forgangen
højbelrøvet Krigsiid og e]lers daglig Bekostbing i nange

Haader er geraad.en i stor Årrnod. og Fattigd.om, er rlerfor
ar.ileran,ia::,).anigst, og for eu.is Sky1d., af hans kongelige
Llajestæt, min allernaa.tigste Herre og l(onning begærend.es,

mig fattlg }Iand. maatte '.urdes nogen Kirkeiord, sor:r ligger
en Del ru:rdt ornkring Kirken, en Der ud.i næst hosliggend.e
iilark, som kaldes Gellerod. og liø1lemose og Støvningen,
hvcraf noget er P}øjelanc og noget ,trgbund og åeribland.t
J snaa Ågre 06 et liriet lløfce1and, sorn kaldes Klokkeagre,
hviike med rigtig herhos fø je.ie f ingsvid.ner, af salling
-ierrr*iis Ting den 20. I'lovernber -,rnno LSJB ud.ste,lt, bevises,
at mire .ri'ornænd, IfuCeCegne udi ]i-i-11erslev Soåln, en efter
and.en uii mange.{ar haver ir"rft, nydb cg bnrgt ul::st og ukærei
fc:',i.i de liaver stri-:ngei; ;rg .ringet Klokk-en i Hil}erslev
ill-o'ii"etaarn baade iiorgen og ,iften, sa.a og ti1 [irke om søn,la1

ire,iigdage og tsedeåa3e, men blev af uvrighecen c1i:. paa GeLsho'

i tni-n li'orrira.nis Tid Degnen fralagei r:g til en Bonde, som er
Tjener trl Geiskov der i Sognet li;;3en,J.es, bortfæstet,
irviiicen Bonce alene forskaffer Si:i*nge lerfor til ](ro]<ken.
j,ien al den s.nCen Byruel soin er at ringe Il.lcrgen og aften



Bed.eklokke, sea og ellers tii lGrke altid1 maa jeg
alligB'vs} bære. Tei er af Øvrigheden bevllget Degnen til
Eillerslev Sogn l0 Skp. Rug af Kirkens land.gild.e i Sted.et

for Degnebol, sorn Bønderne, der nu har Kirkens Jorrl i Bmg,
aa.r:iigen skal udgive, men err )e1 af Jem i denne Tid hold.er
d.et tilbage. Iilmed er paalagt }egnen af fornæwrte Hillersle
Sogn at ui.give ;rarligen af sin ringe InLkoinst og Degnerente t
tr'aaborg Skole i2 Skp. 3yg, Ca dog rne,l rigtige Kvitteringer
fra -.1'aabor6s iiirkeyærge1- bevises, .at legpen ti1 Hil1e1slev
Sogn af gculiIIiel Tid ikke mere end 2 iliark dansi.;e til fornewrte
Skole ha'/c:. liont rib,reret . Noll er at bevise, at Degnens

inakossi og .i:riig Rente ier af lJognet ii.ka ale:re fcr
ivence Jåa;:;er.les s}ryid, so:;r er bleven i d.enne Kr.igstii, men

ogsa an,ien ?iIfæide føt Krigen, er bleven foruinget nere
end en Ørtug l3;rg .i;r).igen. Il.riLirei ;eg fett:-ge Xirket jener
aIle:.rurderienigst af hans kongelige L{ajestæt begærer at
maatte ansesr cS jeg f,rttig l{and til. min OpholC meå nogen

iiirke joni beh jæIpe e . Yilce cg ai-ienrnd.erdanigst begære,

min alfernaadigste Herre og Konge vilde naadigst forun,le
mig fabtige garnle lr{and. en liden Vaaning hos l(irken at
cpbygges pa.a Kirkens JorJ, hvil-i',et k';inrie være neget gaynligt
ba;ce ior Ungiomrnen åer i Sognet, som kund.e der vec Kirken,
sorn ligger midt i Sognet, komrae tilsemmen og Iære ,ieles
Børnelærdon, §aa og Kirken i sig selv, som rigger mid.t pea

d.en vild.e iriarl', at ier kuurde være nogen rirsyn hos hen,Ie,
at hu-n i]:ke saa ofte eom skat.:r, og særd.e1ds i d.isse )age
af lyve ;g udæåiske Mennesker skuiCe overfald.es og berøves...,

Deiter.et Jaliinge den l. L{artii .Lrno 1662,

Hans kongelige Majestæts aLler..:-nde:danigste Tjene:
ilenrik llielsen, Sæd.eiiegn i j{ilierslev Sogn, egen

i{aand.rt

llenrik Nielsen opnaaece rlog ikke at faa f,irke jorien ti1 Brug,
d.en vedblev frendeles at være bortfæstet tiL Bønder i sognet, Heller
ikke fik hsul bygget en Degnebolig ved Kirken, oen maatte blive i sin
§aard i Salli:rge.

i552 stævneiies han af Palle Chzistensen fcr lJ Sletd.aler for
d.et Bæst, som åeirne i:,rvle sclgt bam 16,\\rmen som døcle B Dage efter.
Iienrik Niels,:n,lørntes vcd ilerre,lstinget tir at betare Be1øbet inel
ilenter og ligeie:li:s en a.nden.q-or:i-L"ing fra t6Q). Ifor en<lnu eb par ftrt*sf
Gældsiroster, hvoraf 1en en,: fr'o .L65A, hav,.le Pa1le Christense:i ln,istæwret
ham ved senun€ Le jlig'irtlil , u'J,en at det seu, hyac ucfaltiet b1ev.



)egpek,:rne.i:, som Børrce.ITie vtj,r e}<ylcige, har det i i'isse

vanskeli-ge lider ind.e:'tiden været svært et faa leveret, hvorfor

Hanrik l{iel-sen irar nagttet stævue f}ere af l,1ændene i Aarenes Løb,

og I5a2 har irans,lftereani i Gaaplen i S:r.l1i-nge, Jacob Jacobsen,

d.er underiiden har Tih:.av::.et Degnr Paa Henrik Nielsens Eekes,

Sarbara Nielsc.rtters Yeg:re, stævuet Jens MøI}er i Gelskovs MøIIet

Kirsten Wrangels j- Sallinge og Jørgen Sørensen i Hillerslev for

1 og 2 åars )e6nereitighed., som de d.ømmes tj.i at betale.

ilenrik Nielsen m&a vær€ d'ød. 15BO eller i6B1' Bnd'nu 1680 nævnes

han i skatternarråtal--letr oti i har:.s sidste åa.r har der r'æret en substitut

(Stedtort r,ærie:.), id.e'u Skatteliand"tallet 1678 nævner Su.bstituten ti1

Hillerslev ii:-rke l,ed 3cpar1 i. Sailinge'

Derr:ie l;:.r. ri:ireii-gvis været clerne+§ iørg9risgq-, Fler:ri.k Nielsens

.ofterføl5er soa Degn l }IillersLe'I scgn, der i lang Tid boed'e i

sailinger of i skatteflan,]tallene staCigt ka].ce5 substitutenr 1ænge

efter at lisrn'øar l:riLriet ti1 at være Sognedegn.- I Kilk-ebogen for

l-681 tlirrues lnåfø.rt, at 1?. Sønd'ag efter Trj-nitatis blev kristnet

Skoienreste:'i; Barn i Saliinge i Degneliuset'

lil B.ektot.en for Cen latinske SkoLe i raaborg svared,e Degnen i

Eillerslev ifel6-e iridberetnir:g t6go; 1.2 skp. Byg til I Rdr. 
' 

Mk. r nen

skuict-e i::,.n svare err fe:ateCel af sin Lornind'komst, t'ild'e det efter

Inclbe:etni.ge:1 va,re t;levet 2 skp. F.ug, J pd.k. Mel, J Td.r.2 Skp" 1å rdk

Byg tii en riærii af J X.Cr. 4 Mk, a| St. 1 Ind.beretnirrgen staar Cer

endvid.ere orir d.e Cer nævn'be Sogne i Sallinge Herre,i: r'l)et kan vel

qrindres-af Ce ganle Cer ved. Stedet, at disse ovenbemeldte Sogne næsten

a1le af Silciebzirrrerre (i. gaaborg Skole) lrar t'æret bet jentr men af hvad.

.^larsal- 'le ei' fraxcmne vires j-kke.rt

Cle1;1end jørgensen var Søn af Forpagter Jørgen Cleurendsen paa

Srahe-T::c1leborg. Det skyldes vel hans Forbindelse ined. Brahe-

frollebor6;, at har:. rrog'le ltraa:recer i 1679 var Skriver veC Birketinget.

1681 btev irir.fl liald"et til Sogned.egn foz'Hillerslev Sogn, og over for

Biskoppen iiflag'i.e iran denne §nbedsedi
t',Jeg, CLeurend Jørgensen, kaldet til at være legn i
i:j.iterslev Scgn Bværger cg lover, at jeg viJ- ræ-rs ned

a1 gtr,leiig !'1i0. 1ære Ungdounen Dr. I;iorten Luthers

l-ilLe Kiitei'.isne uii sir:e Ori og f'orklaring efter
l',-rn;,..,ii5 i^ajestæts Ordinans og saa§cul riet urig efter'

iuds Oris natte iriening bLiver anbefalet og forelagt.

Fo:: iie',, *:iriet -t jeg vij- sa.r vare l'aa iait &nbed'e inden og

u{ei*r ili1i,-er: ucli en sand Gudfr,vgtighed mei. Bøn og Paekal-de1se

c; l:iai.eCes r:j.t Llv og ievneå f lenrJ.::e.ge, ":t i-ngen med Gud-s iijæl1



I'nogensteds sk:r1 tage !'crargelse af riig eIler have

.'larsag at tale ilde orn denne Orden for min Skyld..

For det tredie, at jeg vil findes min Sognepræst,

Provst og Bisp son rain gejstlige Øvrighed hørig og }yd.ig
i alt d.et, de af nig begærer og befaler, soro kristeligt
og ret er.

Odense Bispegaard., d.en 6. Jruii Ånno 1681.

Clenend. Jørgensen

-fren haand..tt

Iet irar do;; næppe .ræret }hrbe,ieis Piigter, der Lar iagt Besl,ag
pair cieraeniL'rørgenserls neste interesse. Ligesoiri Ridefogderrre

Palle cliristensen cg Peter Børting, med hr.rer: iian lrar en De1 ti1
fælIes, har han, ornend i noget nirrclre Jviaalestok, været optaget af
at sannle jorCisl: Gods. Det in.tr;rk, Tingbøgerne giver af ]rats person

gemern d.e iklce faa Sager, han var indblandet i, er ikke det bed.ste.

-Four:den at have været en lovklog }Iand., sJmes han at have besid.cet
en vis Durkdrevenhed., der recid.ed.e han i vanskelige Situationer, hvor
andre 'rild.e være konuet tiLkort.

1681 stævnede han Jens ltløIler i Gelskovs I\,1ø11e for }egnerente
for Aaret 1581. iler kaldes han !e5gr i Øster-Hæsinge. Jriaaske har han

tillige været negn for d.ette Sogn.

Næste iiar cen 11. l,taj r5B2 købte han et Hus i sa11inge, soa
tid.iigere havde tilhørt Herred.sfog«ien Christen $ielsen i lle,len og
d.ennes Søn, og her har C1enend. Jørg'ensen og hans ilustru Sid.sel Ilans-
d.atter sikkert haft d.eres Bolig en DeI 3ar. i{uset naa have ligget
ved. Åaen og vistnok Syd. for den nuværend.e Sroedie, thi i56g tates der
ora d.eres Eus ved Aåen.

Ean hrir cgsaa ønsket at koume i Besid.derse af Jord.egod.s, nen
ltar maaeke ikke end.nu h.a.ft Mid.ler d.ertil, el1er intet har været ti1
Salgr og han har derfor lSSl fæstet Kirkejorcien og omkring ved. sasme

Tid en and.el af Rasmus Ålbretsens Ød.e Gaard. i sallinge (6.2o), der da
just fra at have ligget und.er Sand.holt va.r kornrnen und.er Brahe-Tro11ebor1
iians Ret ti1 at bnrge de to Jorde:: blev senere bestridt af Brahe-Trollel
da Cl'emend Jørgerrsen ikJce kur:.d.e fremvise noget Fæstebrev, og d.er intet
fandtes derom r !'æstebøgerne. Hvoried.es Sagens LTdfald b1ev, kan ikke
ses af llerredets Tingbog. ivien han -lraa have behoiat Jorrierne noget
endnu, da han næste Åar stæwieiles til Srahe-rfr:ollebcrg Birketing for
Åfgifter fo:r næst afvigte Oktober og Januar Xvartaler, sog han ikJre
har villet svare, og til som er: mutvillig uoci Eerskabet at have



Grtu:d.erre forbrudt od' være pligtig at fæste paany, cm Iierskabet
ville forund.e ham det. Ilan ciømtes t1l at betale, derimoi. kan d.et ikke
ses, om han endnu længere beholdt Grundene, som han gerne vilde opgive

Fæstet af for at blive fri fcr saadan Fortræd. 168T og 1688 har han

ogsa:i våret Fæster af en ancien Gaard. i Sallinge (r-14) und.er Sandholt.

Men først UO1 den 5. August blev han selv Ejer af en Gaard der i Byen

(l f - 5), der hidtil havde hørt under !'jeIlebro. t69A - iTOO bar han

rræret tr''orpagter af Brahe-Trolleborg, U01 af Gelskov, og 1702 liavd.e

heun ogsaa forpagtet Højrupgaard., men Forpagtningskontrakten kend.tes

ugyldig af Land"stinget (de nærmere ved Eøjmpgaard.). .&rd.e1ig købte

han den iI. ivlaj U05 l,iybøllegaard. af sin llrocier Fed.er Jørgensen MøIler,
og her forblev Clemend Jørgensen, der i Skødet ogsaa kaldes triø11er, til
sj.n Død L7L5. /.aret i Forvejen havde han solgt sit Hus i Sallinge tiI
Iierredsskriver Niels Krogstrr:.p, og Gaarden, som den ene af hans Sønner

fik i Fæste 1704, solgte han 1711 til Forpagteren paa Brobygaard, der
f]fA sofSte den ti.1 Gelskov.

r
(

Cf"r"rrå Jørgensen har næppe været nogen god Nabo. 1586 blev han

af Hofraad adolf llans von HoLsten paa GeJ-skov stævnet for ulovlig
Skovhugst i Gell.erodsmarken, men de indkaldte Vidner havde ikke set det.
Ånders Skorrager i Sallinge havCe ]SBB paa Ølstedgaard sagt, at han

ifjor var blevet narret af )egnen, den Bedrager og Hund.svot. Da Clemend

Jørgensen stævneoe harn, erl-nd.rede han inidlertid. ikke at have talt
Ordene og vid.ste ej hel1er Clemend De6a noget at paasige andet en6 d.et,
som en ærrig l{and vel egner og anstaar. som Forpagter af Gelskov
stævnedes han af Ssndholts Ejer for den Skad.e, hans Kvæg og Bæster havde

giort i L"vndelse Bymænds Korn, Ca hans li6gn imod. Lynd.else havCe været

ulov}lge, og han havde benægtiget sig og bortdrevet Kvæg og Bæster ud.en

at give Betaling for Skaden. Son iljer af Nybø11egaard blev han stævnet
af Fjellebro for at have p1øjet over ilenen ind. paa en Grund., der til-
hørte en Fæster under Fjelrebro, og tilsaaet d.et frapløjede, høstet og
hjemkørt Afgrøden" Da der ikle fardt nogen Dom i sagen, maa den veI
være end.t med eb Forlig. I,loget senere stævnedes han ligeledes af
Fjæ11.ebro for at have flybtet et Gærde ind paa Naboens Grund.

Den Gaarri, han havce købi i sarli-nge, Iaa lige Nord for A;ren og

vest for stævnep1;rdsen, vel stævnepladsen var der en }iave, hvor 1er
tidligere en kort riri havde staaet en smed.ie. Jord.en hørte til
Byens Gar,i.ejord. rnen Clementi Jø::gensen havde lnChegnet,len og taget d.en i
Brug, og iesuCen h.ry,je h"in flrrttet Gærdet ve<i. sin Gaarj noget uC paa



Gad.ejor,ien og derved indtaget en De1 af Byens GaCejord under sin

Gaard.s Brug. L{ajor Holsten paa Ge}skov stævned'e ham hedor, men

a1lered.e incien Sagpn kom for Tinget, havCe han fjernet Ind.hegningen

om H&ven, og, ned Hensyn til- Gariejorden forlangte Hegedsfogden

afhold.t et S.yn, inden Lran kunde Cømrne d.el:om. Tingbogen indehold'er

ikke mere om Sagenr sorr fcrmoCentlig er blevet forligt
Clemend. Jørgensens Sønner var heller ikke af cie bedste. Ligesom

Faderen var de Uvenner med Ridefogden thomas Sørensen paa Gelskov, d.er

boecLe i et llus i 5a11ing"e. ]h Nat kom rlen ene af dem, Jørgen Clemendse

til iiLefog,J.ens Hus og forlangte Brænd.evi.n, og da d"et nægtedes ham, skø

han ind. ad finrluerne ti] Cern i Huset. Ilerfor dømtes han til at betale

40 Lod Søi.r, 2 Rdr. fgr Vinduerne og B P.dr, i Sagsomkostninger.

nommen indstævneties i:-i L.indstin6;et, Irren her ses ikke at v-ære fal-d.et

DoE. Hans an.i.en Son, I'riandrup Cfemend.sen, der ogsaa en Tid haVde

tr'ad.erens G.aard i Sallinge i Fæste, stævnedes for at have overfaldet

Ridefogd.en paa Sallinge Gade veci et.'1ndendaosbryllup d.er i Byen, men

af .lfangel paa sil<kert Bevis frifand.tes han for Ånklagen. Major

Holsten indstærneCe Jorl$en ti1 Landstinget, hvor den blev stadfæstet,

skønt )onnerne ikke tvivlede om, at Mandnrp Clemendsen havde overfaldel

fhOnas Sørensen, nen S:.gen var nu. blevet for garnruel, og nærmere Bevis

mangled.e. Natten naelleni 7. og B. Maj 1711 var Jørgen Clenendsen kornme

i Slagsmaal i Ej.llerslev SkoLe med. Christoffer }(øIler i 0elskovs Mø1}et

som to6 hans Kaarde fra ham og tilføjede ham 12 blodige Saar de:med.t

saa der var Fare for hans Liv. Skolemesteren Åndreas Christiansen ved.

Hillerslev Skole blev forrrden Christoffer &Iøller indstævnetr som

rned.d.elagtig, men erkl.ærede, at han kun havde villet skille Parterne

fra hinand.en og var d.erefter gaaet til Nybøl1egaard efter en Vogn til
at hente Jørgen Clemencien. .Da Sagen end.te meo, at d.e stridende Parte:

blev forligt, kan narr roaaske gaa ud fra, at Jørgen Clemendsen ikke har

været helt uden Skyld i Slagsmaa1et.

Ira 1690 fin<ies tLer en Fortegnelse underskrevet af Clemend. Jørger

oyer, hvad Degnen i }iillerslev Skole aarlig nød af Indkornster.

rrDer skerf gives løm 11 Ørtug'"Byg (t1e Stp.), nen fo:naedeLst en

Del Gaarde er øde, fragaar 11 §kp., deraf skal svares til Faaborg Skolt

I rirtug !yg, saa der bliver tilbage ti1 Degnen ) Ørtag og 1 Skp.

Af Sogneis 2 rtøller gp-ves { Skp. }llelr og af en (irkejord I Skp. Rug.

Af Husfolk i Sognet fik hirn af hver 1Skp. Havre lr'lidsosrsrertiende.

Af Lam, I{aLve, Grise og Gæs skulde han irave den sjette Part. I Paaske'

rente svaredes af' en iielgaarC 10 ågr af en }ialvgaard 5 Eg.
r'Offer frraes af en Del en Skil1ing, af anctre en ha1v, saasom d.ern

behir4,er at ofre. t'



Som Degn kunde Clemend jørgensen ikke blive formuend.e. Men han
var tillige Proprietær, og da saacianne og and.re, der var ve1sti]Ied.e,
skulde svare Rentepengeskat, hvi-s de havd.e Penge paa Renter og i
rnodsat Fald. overfor Rentekarnmeret bekræfte med Ed-, at d.e ingen havde,
afgav han 1111 desne d,delige Forsikringi rrJeg h,:.fver ingen penge paa

Re:rte seiu sint hielpe rnig 0ud. og hans neliige olri.r
Dog b1e.r der ved skiftet efter hans Død. omtr. 1100 Rd.r. til

Ielingr men ellers våx Soei;s Effekter sun ringe, Af Bøger registrered.r
tre: Chr. Vrr: lanske iov, en Salnecog os en LigpræCiken over
Joiran Brockerrilrus.

3i Sklf iet skuri:ie ir':ldes, var ii.e.r Tr.ivl onr )1vem åer skuLCe

'rære sllii'tei'i,':'+'":l.i;er, efte:.silm Cle:nenrl jørgensen stoL.,rnd.er baacie åe:r

rerislige cg ge jstiig: Svrj-ghe,i., id.ei; iran ejac.e c.:: aielig sæd.egaarrl o6;

desuåetr fr:*etteie .Degnet;enester i Sognet. Bt saaCant fi"lfæId.e havåe

:nan j-kke ti'iiigere set. Sfter Åntms.nCe-us Fcrespørgse1 afgjorrle Kongen

sagen sa.åLe,ieJ, at det tilkc;c den gejstlige Ret at liold.e skifte efter
en Degn og ge;stiig i\,{anC.

f det ret siore 5o69l kruide .Let blive besværiigt nok at overkornore

UnLervisninger: af 3ørnene, nas.r Degnen skuld.e gaa rlrnclt og hold.e skole
i irver::lf 3y3.;,1s, tilmed laar han vår opiaget ilf nange andre Ti:rg. Der

er de:'frrr bLevel,a:rtaget en Jkoleho1d.er.- son ve1 snart er blevet d.en

egentlige .Lærer for sognet, necens Degnen besørgece Kirketjeneste.rl.
Al1ered.e 1637 nævnes ilan-nibai Lruritsen Skoie.urester i Sa1linge, der
fik et 3iirr.,iøbt 24. søn&ag efter rri*itatis, og 15ag er der Tale oer

Sko'lemesteieEs !.orre i CLemend. Jørgensens 0aa::,1 i Sallinge i trlorisætnlng
til Cleoen.i teg:is egan Kone i C.eres ilus ved åaen.

Baron lroiies Skoie

Det var ,r.r,t først efter Baron .trederik lrolles Overtagelse .åf
Brahe-rroJ-reborg cocs i. l6E7, at der blev gjort Foreøg paa at skabe
en berire Skoieordnin3'. Ligescn fl-ere af sine samtilige vistehan sin
rnteresse for ungcolrrlilens undervisning paa sit God.s ved. at opretta
Skoier i Br=herrroll-eborg, Kran;.p, vester-åeby, åast n_r1:, llillersrev og
llaas1;rup sog::e, irvor tran viir Kirkepatron, og ved at henLægge Joråegods
t i] de rr.l s LInCe .rho id .

-i'ir.rri1.rts+n fcr ilill"ersl-ev s,;oie er oprettet 4. Deceniber L5)J, og
ireri gør ilan vitterli-gt, at h-an paa I1i11ers1,3v Kirkeg:r"lrC ]rar ]ad.et
o1:bygge en skol-e, ti1 hvir.ken hJ,n har antaget en skole:nester for aLLe



Sognefolkenes Bøtl der i Sognetr soir sii;tulle :ikold kuncle søge for
en bil1ig og lidelig Betaiing. fi1 Skolens Vedligehold.else bar han

henlagt 2 BolsteCer i Strandhusetre i UlbøI}e Sogn paa tilsarnnen

J Tdr. 7 Skp. 1tr'd.k. I ÅIb. Eartkornr son i Sted.et for Land.gilde og

Eovning aarligt syareCe B Rdr., Cer skuld.e oppebæres af Skoleneste:ren,

som ved Fæste-Lecligheci igen skulde bcrtfæste åe to Steder. Disse to

Steder, Ilatr. No. 1 og lrlatr. No. 5, paa 20 og 12 Td.r. Land., blev

solgt L l92O og 1921. Åf irrurdatsen blev uCsted,t J .il<senplarer, hvoraf

rLet ene sk-uld.e være paa Brahe-Irolleborg, ået and.et i Stiftskisten
og det ired.j.e eos Præsten i §ognet. som skuide have Tilsyn med, cm

noget forefafdt, Cei' stled iinod ir'.ui-detse:r.
rfeC en :rn,ien -!'r.^nriat,s sf 19. Irlo'renbe r L6){ blev rler henlagt et

Bolsted sam.uresteCs paa 2 Tdr. Sartkorn, af hvis Åfgifter, 10 Sletd.aler
earligt, der s!:ulde uddeles 4 S1etclaler til fattige Skolebørn i
Hillerslev Sogn, og ligeleJes 4 i Haastrup Sognr med.ens 2 Sletd,aler
til-fal-dt Sognepræsten i de to Sogne, hven ogsaa Ind.fæstningsafgifterne
skulde tilfali:.

Den Skoieuester, der blev antaget ved Skolens Oprettelse, har

ri-meligvio været indreas Ctrristiansen, d.er nævnes 1598 og flere Gange

i'C.e følgenrle rgr::our Skoieaester i riiLlerslev og i:ii1lers1ev SkoLe.

Selv siger han I Septenber 1108, at l:an i 16 aar har beboet Skolen.

Da Undervisnlagen var frivillig, og Sognefolkene i.icke a1tid. forstod.

Væriien af en bedre iikolegang og ve1 ogsaa nok vild.e behold.e især ,ie

størr.e 3ørn }:jenme ved. Årbejd.et, ku:rde ået maaske nok tii Tid.er være

noget smaat.:ued Silslutningen. I Kopskats ]'iandtallet 1705 er saaledes

anført; rrAnd.reas Ohristiansen, som har '"indertilen nogle faa Bønderbørn

at læse for,r' og i en Præsteind.beretning fra U09 hedd.er d.et:
rrl Hillerslev Sogn er vel o1:rettet og funderet en Skole med. Skolenester
af den salig Eerre Baroi: Irederi.i< Irolle, men d.er koumer kun faa Discip
at J-æse forr end. åcg d.er gøres iiåt ou åaret noksou Åivarsel d.eron ti1
d.em, som har Børn i Sognet. Saa lid.t vsr det end.nu blevet til trod.s

Baron Troiles goCe .Hensigter.

Snart eli"er Clemend Jørgensens

kald.et til Degr for i{il}ersiev Sogn.

ilæsinge og boe,ie Ce:'. ,Det nøjagti.ge

ikke, nen Ll/l ha.r Proyst iTieland. i

Død. maa Niels Nielsen llee være ble

.l{an var tillige Degn for Øster-
tiC"spulkt fcr h,ans Kaldelse kend.es

Vester-§.L.erninge i Arrledni-ng af



Niels Hees Klage over, at Husnændene i Øster-Hæsinge og llillerslev
nægtede at svare han Degnekorn, ind.senCt en Erklæring til Stiftantmand.

og Biskop,

at iet f'Ilar vælt6tSkik og Brrg, at Sognedegnene nyd.er aarlig af hver

Husmend rned Hustru 2 Skp. Havre og af hver Inrierst (lnasiaaer) i Skp.

Ilavre f: hvilket ogsaa har været og er sædvanligt saavel i:er i mine

Sogne sån i u,ndreal og kan ikke era§tes ubilligt, at Degnen nyier d.et

harl af AriLds !id. har værr:t tlltagt, saaso& han lige saa ve1 skal være

Husrnænå til T jeneste som Gaariir:rænri, i hvis Degneenbed.et vedkominer,

iirke aiene r r1arga sndre i)oster, men ertd. og i d.eres 3ørns og Ungd.oms

Und.ervisning, siigt er og efter .hans kongelige Majestæts allen-raa<i.igste

Lov.lt

I de andre Sogne i Herre<iet har d.et ikke rræret bed.:re, thi L721 Lnd,-

sendte samtlige Degne i jlerredet en Skriveise til Stiftamtnand. og Biskop,

dateret iister-Ilæsinge ilen 25. Oktober L721, med, Besværing og Klage over,

at flere af dero ingen 0ffer faar af Faddere veii Barneåaab eiler Brulefolks
og Kirkegangskoners Medfølgere. Ilusmændene vil- ikke svare de to Skp.

Havrc, og af Gaanimændene er nogle tilbagehol,lne meå Y,le1sen af Korn og

Srnaaredsei )egnene til ikke ri:rge SkaC.e og Forlie. I rnange Sogne e:.

adskillige Gaard.e af Proprietære:rre afbrudt. Jorrle:r cg .{.v1lngen lagt
til .endre 0aaråe, og }luse bygget paii Steået, hvoraf hverken ile, ler har
Gr'-urden at bruge eile:: iiusnen,ier^e syrrar :r3d,e L, ,:roir1 ??r Jegnene mister
ba*,la lr.orn, Smaared.sel og 0ffer, som før gik af d.isse 0aarde. Ingen af
Degnene faar saa ueget Korn, at en ^r'emteCe}, ja næppe noll en l.,ier,leåeI
kar: løbe o1r til ,l^en negr.epr:nsi-cn, rLe er':,nsa.t fcr, cai næppe noll er Ceres

heie Kornind.korost en Sjetteie] eller en Ottended.ei af Præsternes Korn-
t lende .

Det var ogsaa et føieligt Inrigreb i Degnens Kornindkomst af
Eil]er.;iev Sogn i d.et nævnte Aar pa., 2 Jkp. itug og il'Idr.5 Jk..,r. B,yg,

naar iiitn ieraf skulCe svåre { Tdr. 2 Skp. Byg i Pension til- Lrtinsl.:o1en
i iierteminde, sit.a der kunde nok være Grrrnd tiI Klage.

Niels Nielsen .LLee var' 5ift nred. rune lilerie Buchholtz. ll-l.erede i
-December Ll7l aøde !ra.n brat fra Ilusiru <.,9 fem Børtt, hvore,f d.en æld.ste var
2\ Aar, men den yngste kun 2 åar. Skiftet viser ham ii*e som nogen

egenf lj-5 f.*i tig l'Iand.. )er registrereles bl. a. et rørit Krqs me,i Søivia.ag
til 5 R.clr., { Sølvsi;eer t:1 ) Rd.r. , Å{k., en,jøivkaa::1u" til 7 Rir.,
og dir Ceb heLe blev gjort cpt blev de;'115 Rdr. til f,eling rnell-eni lhken
og 3øni'::ie.



St reiics e ft e r
Degn for .Hillersiev
B. Jeinuar 1J28, :rnen

! Åars tror1øb afgik
hans Forhcli.

]'Tiels iiees Død blev ii.'rns Berntsen kaliet til at vær.e

Den 22. Juni 1.711 tLk d.eræ'fter I'hæd.erlige og ve1lærde Studiosusrr

Gabriel Grege-!s-e4.3_ø1lg iGeldsbrev til Hillersluvl og med. ham fik Sognet

vistnck en af sine betydeligste Degne, der ned stor Dygtighed og }Tidkærhed.

varetog sit &nbede og stod ! høj idisesLse hcs Befolkningen.

Ålt ilieiens vår -a,nåreas Christiansen fr:r'l:Levet sc:a Skoleitester i
Iiili-erslev So;ir r:reC.3c1ig i ien af Safon'l':'olte o,rrb;,rgede Sk.rie. i{an

var gift neC .!nne .ro::Sens,iatter fra Øster-Ilæe:-nge og fik med hend.e en

stor Bør:refiok. Efter liustru:ns lød i U15 naa han have giftet si.g igen,
da lian fi* en Søn Cøbb "t 1718,

Sin Løn havd.e i:an faaet eif de Boisteder i Stranåhusene, der var-

her:I-gt ti1 hans Under1rc.l,t, og som han vei Fæsteied.ighed borbfæsted.e og

oppebar ind.fæstnj-ngeno i740 havde han stævnet .&rken efter tr'æsteren af
d,et ene Stec, d.a hu:'r ikke kun,le betale Boets Gæld. Han forbød hende at
beraægbige sig no5ei .lf Boet c.; maliie Xøer:ie. siden or-tneces sagen d"og

saaledes, at Enrens j.rigersøn skuid.e feste SteCet cg betale Skclensesteren

70 itdr. i Inrifæstning.

Ved. denne Ii1 begynåte ned Pietisnen en større Interesse for
Unelervisni.n6en at gøre sig ;;eldende. Konfinnatione.r. j_ndførtes 17j6, 06
7en 2). Januar LJl! ud.stei.te Christian YI en Skoleforcrining, der ind.-
førte Undervj.sningspligt for it.Lle Børn cver J-6 *zr, A1le .Degne skuld.e
hoLd'e Skole i Stedet for at iæse i 3yerne en Åften orn Ugen, og d.et paabød.es

Klrkee j:rne at opføre Deg:leboligrhvo:. en saiii,.n mangieåe, elrer bygæ
nogle !'ag til ,1en g:lmle, hvis d.enne ikke havde en crd.entlig Skol-estue,
Sku1de der bygges nye Skol"ehuse, var aet største LoCsejers Pligt at sørge
d.erfor. -ror SkoLehoicet skul-de Degnen have et iøntillæg af 5 Rd.r.,
Brærid.sel- ti1 SkoLen og Græsning ligesom Skoleliold.eren. Der skulcle op-
::ettes en Skolexasse j- hvert sogn, hvis rnd.tægt bestoc i Lysepengene fra
Kirken, d.s.s. ie Pengel sorr l(j-rkeejeren hictir havcle ucreåeb ti1
Ålterlys, og enireite ;nind.re rnckolster, bL.a. en skoreefgift af ce

Beboorel som ikke s.rirra,Je li.zrtkorns,lkat. Men n,:.ar K::ssen heraf betalte
fattige Børns Skolebøge:', blev rier ikke neget tilbage til Skoleudgifterrre,
og det nti,nglende skul-de ,lti udreies ve,i Llgning paii iiartkornet.

l,{enighed.. ilan af}agCe i}len for Biskoppen den

irel]er ikke han forbfev 1ænge i Enbed.et, thi efter
han veå Døilen, ud.en at der ellers l<endes noget tiI



Ifø1ge Forord.ningen skuiCe Jer intsendes Erklæringer on Skole-

forhold.ene rrrie i Sognene, og fra ilillerslev Sogn inCsend'tes efter en

Forhandling meilen Skolemynåi6-hederne en Redegørelse for, hvorle'les

Iilstand.en var, og hvad.'l.er kunCe ønskes. Iieri hedder d-et, at der i

Sognet fanCteE en Skole efter il\rn,iats af 1691, og SkolehoLd.eren her var

forpligtet til at hold.e Skol-e for hele Sognets Ungdorn. Men d'a Sognet

bestod. af z| store Sirex og i saa [iaader var rig paa UngCon, mente Sogne-

præsten det højst nøi.vendigt, at cer tillige hoid.tes skole af Degnen.

lten som Degtren in6e:r )egnebclig havrie, kun,1e ier bygges en saaåan, og

Bør:te.ire iel-es mellem )egnen o;; Skolehoiden-'n. Iøvr:"gt ble-r Ce t Fru

Iia. Skeei ti} Åmeskov, hven det p,a.rhviiei+, i r'a1d de;' siculde bygges

en ny Skoie; sortr dir be,lst eftex'Prestet:s I'cnuening kund'e lægges i Sa)-linge.

Ti1 en saaCan vif.le Grev Reventlon til tsrahe-Trolleborg svare efter sit

llartkor,n, og hvaii )egnebol.i-g;n:l:r;iil, vilCe han sætte Degnen i 'len

fund.ere,le Skole. Sognepræsten erkiærerle inid.lertid., at d'er ikke blev

foriangt mere enå en Skole, ,men øns}:ed.e, at Degnen efter Forordningen

maatte faa sin Degnebolig, hvo:'i ir: n k*n:'e irolle Skoie.

1e vigtigste Besie:l,relser i Skolefororcningen af L719 tilintet-
gjor,les snart ved. Plakat af 2). Aprii 1'/40. Ordningen af Skolevæsenet

blev nu hel-t lagt i Godse jernes iiaand. Skoleskat og ligning paa llart-
kornet ble'r opgivet, og Cet crverlcies lcdsejeren selv at sørge fcrr hvor-

Leies jra,n vilde faz: Skcleuigifierne lef'.inlerei aI sine Bønd.er. Skolekassen

skul"d.e bestyr,=s,rf største ioiseje:, cg Lysepeilgene fastsættes til 5 Slet-

Caler af hver l^:,nd.sbykirke. tden ellers skulie i'clorluinge:r gæJ.'le uforanCre

og1er arbejd.eåes i:ru pae at bri-nge d.e nye Bestenmelser til tTdfzrelse.

Antmanden og Herreds^crovsten re jote ru-aåt i;i l. 'le enkelte Skolert

hvor d.e mød.tes meå Præsten, Proprieiærerne og Lodse jerrrer oB i Eillerslev
Sogn blev -red. d.en Leili,ghed affattet følgende ind.beretning i 174Lr

r'.9iIlerslev Sogn bestaar at 190 I'1r. 2 Skp. Sondesky1d' og

61 I,1r. i Skp. 2 Ålb. SoveCgaarris ilart*ornr Jåa og fire Byer, hvorudi

befind.es en funderei; §ko1e, opreti,et af salir. Ii::. FreLerik Irolle til
Brahe-.Iro11eb,:rg efter Fund.ats af ii. Dacember L59r, hvo.refter Skoleholderen

er tiilagt e.3rIig Løn B Rdr. og Cet af tven,ie Soiigers Afgift i Strand.huse

i UIbølIe Sogn und.er Baroniet Brahe-Trclleborg. Efier samne tr''undats er

Skoleholderne iorburiclet, Skolehusei, solu nu bestaar af B Fagr at holde

ved.lige. 0g sou uefte Skoii:hus, nu bebos af legnen, som tillige holder

Skole efter funCatsen, j-Jr-he s:ira tilst::ækkel"igt er fors;rnet med Riun

fornerlel$t -Degnens Bebcelse, saå erklærer1e .l'orvait,.;r'err ]',{cn# ilac}rnann

paa hojvelbaarrne l,r. Grer' -tieventlors Yegne soi:: Patron til Kirken, t1I
forbe:uei'ite funaereiie Skcieirus for a.t gøre'det desto bekvemnere biL



Degnens -l'anj-iie og itusirclilningxti:}x at }a'd.e .{ Fag iius tilbygge .caa

Hr. §r'ever:s e;en Rei,.osf;iing, ude:r Vederlag eIler Regres til øvrige
i,1;ooseJere 1 Jo;;net, ,1,-,8 at s;lfittiige Sognellænd meC Kørsel og an'.ten

Haiurd4rbe jri.e ved dens 0pby6gelse er assisterlig, og Degnen derefter bliver

l1igtig, saf,me saavelsoiu øvr16e Skofeirus ifø1ge .l'undeitsetr at ho}Ce for-

sva.rlig ved.lige. tit d.enne Dagne-Skcle søger d.a hele Sognets Ungdoot

soqt og uien 1l.inder af Bæi,:ke el1er Åaer der kan frekventere, hvorfor

Degnennyilerførstefterl'undatsenSRdr'ogeftel'i.:'arls}:ongeligel'lajestæts
aller:r,-3ligste Paab;tl 5 nar'., hvortll henhører Ce I Sleiåa,Ier, som Kirke-

patronen sva.rer for Lysene. De øvrige Penge re.oa.rte:es(ford'eles) paa

s.rgtiige lodse ;;exe, bl-aLnr-Ii ]rvilke den største er veibaarne fua I1a Skeelt

veLb.earne nr. i.of ju::kei Pet:ia, forr:,ierr i.e atrdre Sognets LO'ise jere.

åva.:. i]iebrand.eti angaar, da son LoCse jer:re i Cette §oi{nr nemlig

d.eres Baniler, ij<ke er forsl'rne'l rned nogen Tørveskær ti1 d.eio se1v, mindre

til at overlevere .Degne-skcrieirr:iderne uien for Betaling, de iicke heller

har nogei; saml"eL Kogræsg'r:n6 ui.en alene ^+ællesbedr Sognet endog er

ad.spreC'b saala,ies, at iet enciog er trnui-igt for.Degnen at heve saadan

Fæilesgræs8an6r s:ra deklarered.e lfl. Claus llnger paa hans velbaa:rre

åerskabs Tegne sofl støsste l,cdsejer, saavelsoa SnCreas Friis som nær-

værende pa:i 11r. .'Iofjunker Fet:tzes '/eg3e at betale til Skoie-Degnen

foru,len le:r iraa af l'r-rnL,-rtse:t 3ojr ellers Sognets Lodsejere tillagbe Løn,

at, beiale ham for fldeOranti, Græs og FoCer aarlig 4 itCr., scin ned. for-
be;aeli.te tillregte 6 it,i::. s}'.ei beta.Ies Degnen ud.i 2 Te:miner, nemlig til
Paaske og i{i}lkeIsCag hve:: j."..tig ;{alvp.rrten, d.og neC d.en fOretaaalige

Kond.itio:r, at sa.mtiige Sognets Beboere kontribuerer hver sin Konti-ngerrt

i:f disse )egne-Skclen tiliagte 10 idr., hvorimod. Degnen fæser for
Sognets Ungd.on uåen videre 3eta1ing, efterii den Betalurg, d.en foreviste
fm,,lats titlader Skoren for hele Sognets Ungdon, derved. bliver betalt.rt

Om SkoLens 'Iilstand. inCberetter Provsten i llarts L742, at negnen

bor i ien funderede Skole, hvortil er bygget d.es Aarsa.g 4 Fag Hus.

I iøn faa,r irarr izlt 18 R,ir., hvorfor han ogsaa holler Skolehuset i Stand..

Skoiestuen er i gocl Stand, Cetrs Inventar bestaar af en Skorsten, l Borri,

2 Bænke og ej videre. -)agnen er tiliige Skoleholder, og han holder daglig
Skole. f en Indberetni:rg fr,-t 1741 eiges iet, ir,t SkoLen st,:ar pa,a Kirke-
gaarden.



Den tidligere Skolehol-d.er Andrears Christiansen hor nu forlad.t
skolen, og Degnen Gabrier BøI1e bar foraaen sin Tjeneste ved Kirken
overtaget Undervisningen af Sognets Ungdorn.

Ilans Løn paa IB Rdr. bestod Ca først i de B Rd.r. ti1 d.en

fu-liderece skole, dernæst ce 10 Rd.r,, som var harn tiIlagt, hvoraf rle
I SletC.aler eller J R<lr. 2 ],Ik. betaltes af Lysepengene. 'R,sten, 6 R,Lr.4 IIk.
betaltes saa ef §kolekassen, og naa,r cen i-icke krrnd.e strække til, da af
Sognets ltartj<orn efter Paaligning.

I en Skrivelse ti1 Sognets øvrige Lodsejere fra ],Iarts l\{aaned. 11.{}

skrivor Jrik skeei von iiolsten til Årueskov og Gerskov, at der i.ngen

Per:.ge er i Kassen tir De6rrens røn nu silst forgun5rre l,Tybaar, ej he1}er
var der inetageL noget rrden de ?engel solil Sogrrepr.æsten hav,1e ind.taget
o6 is;en r:igi'i'et tii fiittige Børns larger. lirn bed.er d.erfor d.e øvrige
Lo.lsejere oirr at ind.betale d.eres Part af Ce mamglende 6 Rdr. 4 Mk. efter
d.eres 3ønd.ers Hartkorn oE sae se, hvoriecies d.e igen kan faa Beløbene hos

3ønderne. §val d.er inåkouuuer af Tavlepeng: o6; i Sp,:rebøsser, vi1 han igen
give tiJ- en af Provstens lited.hjælpere, der ved alle Gæstebiid. og Samlinger
kan gør'e ånnoaning til Gæsierrle om at give noget til fattige Børns Bøger.

:/ec jenr^e r.i.l r;r,r d.e la.tinske jkoler i de fynske Købstæd.er blevet
nellagt mei Unåta3e1se af OCense og Nyborg Skole, ,ier freinC.eles vedblev at
bestaa, og iisse to Skoler trlfallt nu en .l.tel af d.e fnd.komster, som d.e

nedlagte Skoler fik fra Degnene i Land.sbyenle. Det blev bestemt, at Salli-ng
Iieme{s ie5ne nu skrrLde svare deres Degnepension til griense Sko1e, og for
ilirIe.rslev sogns Yed.konmende fastsattes den til 2 Rd.r. 4 Mk. aarlig.

Sognets Sllcieforholå var nu fastlagt for lange Tid.er. I ,len
koruaend.e I."'i si<ete ingen større .r'oranrlringer ud.over, hcad. d.et me,i.førte, at
der kom eli ny jJegn tiJ- Sognei. ii::.n bestreC nu alene baade legnetjeneseten
og Und.ervisni.ngen af den ret telrige Ungd.om, ind.til .l.et sid.en hen blev
nødvendigt at antage en ,ini.3n1iiier sorir Med.hjæ}per. Foreningen af d.e to
Sestillinger :.::eaførte ogsaa, at legnen blev be,ire løn::et, selv om hs.ns

Ind'komster'll-igevei var besked.ne. 5or Åaret 1750 er oe for Oabriel Bøl1es
veikoil,aende opgjort tir 40 Rd::., men ,J.eraf skulce lr:rn svilre en liendedel
e1ler.1 RiirJ. r Pr'.lnsessestyr og ti1 Oclense SkoLd 2 R,Lr. 4 L{k. len ekstra_
oz',iinære Sll::t )- !74j s<aL j:.an svare :ne"i z| Eår., men det tilføjes, at han
har ingen "Pornue cg .,i-,.rtsl:.: ringe Ind,koirue.

1 .llodsætnl,rg ';:i.J. .:i,*nge anrire Ste,ler, hr.,or

f criro ldene i den f ø1ge nie ?iri vise r. e t :llt a.nl.rJ i,

Lt,iviklingen af Skol_e-

enC lyst Bil-LeCe med



stor Tilkaarllgirecl, n.ingelfuLd.e skoiehuse, ud.uelige Lærere og d.aarlig
undervisning, forbLev skoren i Iii,llerslev i goc Gænge takket være
Baron TrolLes Skoiefr:-ndats og de g'ennemgaaend.e d.ygtige negne, d.er var
]snytbet til skolen. Da Biskop Rs.uus vis.ltered.e i Ll/,), fan<it han ung_
dsrn,':srr vel oplyst, og Skolen i god Stand..

SLiftet efte! Cab::ie1 BøL1e.

Jea }p. lleb:-.trlr LTSA d.øCe "hæ,lerlige og vellæT,l^er Gabriel BøLle
el'ter at have 'reret ,)egn fcr Hir.ierslev l,ienighed, t 26! åar o6 skole_
hoiiler: i hanved en Snes -iar. ji.an bl-,-.v begraveb "uii Kirken i Gangen

.lige ud for præCiirestolen'r.

skiftet efter h;m viser, at han ikke var nogen fattig Mand.
ilf søLv var der et halvt }usin Bord.skeer til 1{ Rd.r. 4 Mk. ) gaarle
'l'itto til 5 Rdr.zf L'Ik., et haivt rusin reskeer cg en sujckerklemne til
J Rdr. i l,k. r storstuen stcd. et rundt Egeslagbord og en Eged.ragkiste.
Åf sengetøj var Jer brr år Bl1 fln 0lnoerdugs ove:d.;me ned Dun i t:-1
5 Rcr., z blaastribed.e B.oister-Tncer,lyner hver ti1 d Rcr. 4IIk. r et
skab lians en s':r't r.lædningskjoriel og vest og Bukser ri] J i.d.r., en
sort lljortel og ?est tii 6 .Ldr.

r Dagligstui;::. sto,r en Jernvinrrovn neir. Behør tir 9 Ilcrr., et
stueur ne'i -i'ode:':il trr l r.-1r., en.r'yrretræskiste nre.r. jernbeslag, hvori
B Par Blaargarns r,agen tii i0 Rdr. 4 L[k. Desud.en var åer andet sengetøji Sengekanoret, cg i .Køkkenet var en Bryggekedel af Kobber ned Iilbehør
til- B Rdr' og en nind're I'itto til 4 ii.d.r., i spisekamret l Dusin ?allerkeaeraf Krontin t:-1" ] Rir. I StalCen stoi 2 Køer til 5 Rd.r. hver og ! traar ti1
hver d .LIk.

Eel,e Boets yær,Li beløb s:_g tiJ.
maatte fradr.rges en Sæirl paa J! Hc.r.
tilbage.

Yed Synet pai+ Skoic.hrrset fand.tes Bygningenne overalt i god. cg for_svarlig standr -§aa at ingen BrøstfæIcighe,l kund.e anføres. ftrken angav, at
sxolebygningen jrii,',",je kostet .r.e.n en stor De1, saasom de pae ,_agen Bekostning
havde opbygget Cet meste og clesuden anr"*nåt rlet, sorn til Skolens Bygnings
veciigeholielse er heulagt, aarlig til at hoIde skoren istan,i. Boet varderfor lntet skyldigt for Bygninggrne, og d.e 2U nd.r. J Mk. I Sk. blev
deLt saaredesl ai frrke:: fik u.J Rdr. z Mk, I sk., og en Datter fik roo Rcir.

2{B Rd.r. r 5 Mk. 1 Sk., nen herfra
2 lftk.e saå der blev 21J Rd.r. J Mk.I Sk



Irenne latter, catrine }ledvig Bø1Ie, døde allerede L765 L Grimeled's-

huset ved. Yejen mellen Hillerslev og }iøjrtrp, hvor hun og Moderen havde

faaetBolig.IiunblevligesomsinFad'erjord.etiKirken.
oabriel Balies ,}"t}:e, I{erica Lonborg, var natter af Sognepræst

ilathiasclausenLonborgriÅlleruprderd'øåeu]l.Eanvarfødti
Nørre Lynd.else Præstegaadr oB hans [Iod-er, hlarica lt{adsCatter Lomborgt

var Datter af Sognepræst X'iads Jensen Lomborg i }lillerslev og fta 1526

tillige i Øster-Iiæsirtge.

ilarica Lornbor:g blev boenoe i Grimeledshuset, hvor hun beboed'e den

østliE;e 5rd.e, indtil sin Død L \fi. skiftet efter hende vj-ser en saa

stor Ve1stu.nJ,, at hu:i raaa irave arvet fiere end natteren' 81 ' a' havde

Præsten i Yesi':r'-I1i=sir-ge t L779 laant 4oo Rdr' af hende' cg da Boet

blev 5.jcr1, olr havcle ie; en Yærd.i af 12!{ Rcir. 72 Sk. imod en Gæid påa

129 Rir'. 4 ],Ii1. l-J Sk., hvori var indbefattet 16 Rdr. til Præsten fc'r

Ligprærllken og ! itclr. til to legrre for at skrive Testanente og synge'

LT57 l:avcle 0rev lleventlorv solgt Hillerslev Kirke ti1 Etatsraad',

Vicelandsdomrser Erik Skeel Holsten til arreskov og Gelskovl men fcrbehold't

si5 Retten til vel fe,rste va,kance at kal-de leonen. skolen skrifce forblive

ved. Srahe-Tro1lebo::g ligeso:o Retten til at kalde SkolehoLcier' let blev

derfor Grev Reventlow, d.er ien 2{. Åpri1 U60 kalded.e Jørgen },li'rthiasen ril
ilforhen skoiehoLrier i åen kon6elige skoie i iibbenid. Sogn her i Fynil ti] a1

v&re §ogneiegn og Skolehold'er i [i11erslev'
F-an var søn af Raadmand og Gæstgiver lvi"rthias Jørgensen, Iibiger og

llustru lIa"ren Treven i }iybcrg, hvor han blev d.øbt 5. Noveraber 1705'

U4l blev lian i 0dense gift ureC Sophia Doyot'hea Ped.ersdatter Østrup, meC I

han fik flere Børn, af hvilke Mathias I'ibiger blev Crganist og Skolehol-d'e

i Iiorslunde paa Lolland, og Elisabeth cathrine Fibiger u75 bIe.'r gift meo

Peter liansene son havde faaet Iiø jrppgaard. i Fortr»'gtning ind'en Sviger-

faderens lløti i 1i75.

Om Jørgen Fibigers Yirkscmhe,l i [il]erslev Sogn kendes intet, udove

at Biskoppen ved Visitatsen W74 fand't lJng<iornmen vel oplyst ' Det anferes

on lran i lionsuntionslegnskabet ;-751., at han ligesom Degnen i lster-iiæs1ng

tager sit !,ora : Siiæpiien, nemlig 12 fd.r. Byg, hvorirnod han aa::1ig sYarer

ti1 oiense ;i;.cie 2 i,,.iir. 4I,{k. Iiens Løn angives i u58 tii l0 Lcir.

t,Ånno 1776 d,. rc. -iu6usti liclet ove:: ],titlnat bor:tkalilede Gud' ved.

)øden Jørgen Liatbbiisen i'ibigerl staar' <ier i Skiftet efLer h'an, og af



Skifiet efter løns ll-rke faar vi at viCe, at hun døde Nybaarsdag I'/81 hos

sin Svigersøn Peter Bansen paa iIøjrupgaard.

])en i4. Oktober 1776 kaldede Gahejmeraad Albrecht Chriptopher

Schaffal.itzky åe lluckarLell til- Årreskov og GeLskov hidtilværende

Skoleholder i Yantinge lians Toorerup til at være Sogned.egn i Hi]lerslev,
metlens Grev Reventlow til Brahe-f rolleborg beskikk'ed.e ham ti1 Skole-

hc,lde rt jene sten.
Ians Torulerup vår gift med Anne Kirstirre Staal og fik flere

Børn, hvoraf d.e to el,iste ved. hans Død var Ka&ner"isnfrrrer paa

Fravdegaar'i og paa.{asir"1:.;-r i }Ioisten, medens en tred'je }atter tjente

Iraa løjstrup. Eeiler lkke cnr ham kenrles der noget ud.over, at han

fol ;;in ii;;.ebellghecis Sk;,1d. maette hoitie en Substitut (SieCfc'rtræC,er)

vei llavn Ånders Carstensen SekmanC. og at ha.n verL Visitatsen UB6

katekisered.e t'nogenieciesr', i ).759 t'ganske veLr', men i L'l)2 ttmaadeligenil

MeC Ungdollf,en var Biskoppen me6et vel fcrnøjet åe tc første Gange og

sldste Gang :.et ve1 fornøjet. Der var i L792 71 Skolebørn i Sognet.

Iommelp.*u <iøde 18. lvlarts 1791t 77 Aør gL,

I Skiftet efter harn nævnes baacie I'Sko1enil og rrCen garnle Skolerr.

.&r i t{aj l,laaned afholit i.uiction indbragte 1lJ Rdr. Yed d.enne lejlighed
opgav l}:l:en legnekornet til: Af iL'llirige 6 Tdr. Byg, erf Hillerslev
I T,j.r. 81.g, af 1{ybøJ.le d Tår, B;rg oå af Hø.irup 1 Td. J Skp.Bygr ialt
14 Tdr" ? Skp. B,vg.

Korb efter }:aldede Greve Schaffalitzky ie i,iuckadeLl t'hidtilværende

Skolehold.er i Vantinge, harderlige Hans Åbrahan Bender. til Sogned.egn fo:
Hillersle v l,leni6hecl ."

Han var Søn af Skomager !'red.erik Chrisioffer Bender i Herringe,
var fød.t d.er U50 og havcle selv været Skomager, ind.en ilan i 1789 blev
SkoLeholder i Yantin.ge.

Harr var ikke Seurinarist og havde ikice faaet nogen videre Uddannels

nen Siskoppen fanCt ham efter Ecsamination og Overhøring duelig og bekve

ti1 }fubed.et, og 6 lar senere skri-ver Sognepræsten i Øster-Hæsinge, at

Øvelsen i Undervisning i de I åar i Vantinge og 5 Aar i l{illers1ev dog

har skaffet ham god tr'ærdigheri, som han ogsea anvend.er med aI muJ.ig Trosl

Ved Yisitatsen 1J!) klarede han sig da ogsaa berire end sin Kollega i
Øster-Hæsin6æ, der kun katekiserede rrnogenledesfr, med,ens Bend.er gjord.e

det rrno,get bedretr og i 1l9B og 1B0l [ikke iId.err.

I L79, var der 8! Skolebørn i Hi11erslev, 1798 oe lBOl- kun 58.

Eencier blev 1l8p gift i Øster-Eæsinge Kirke med Llarie Kirstine
Nielsciatter, som var cier fra Sognet. Hans Løn l'a.r ligesom Forrnåniens



50 nar. aarli-g, irvoraf han svarede 2 Rdr. 4 itlk. til Odense Sko]e, og

efter Reskript af U61 en Tolvtedel af de 50 Rd.r. eller 4 Rdr. I Mk. til
Degneenken.

i'ra Sognepr'æst Svj-tzers Haand foreligger der en Ind.beretning om

Skolerne i hans to Sog,ne ved 1800, og ono Eillerslev Skoled.istrikt skrive

han bl. &.2 "fil Skolebygningen hører ial-t 72 Fag Husl sonr ved nu-

værende Skolehold.ers Iiltrædelse var yd.erst forfalden, men nu temmelig

god.t istand.sat I desuden har han af ny opbl,gget 12 Fag. Ti1 Græsning er
ved Ud.sklftningen udlagt 6 tar. Rugland sletteste SandjorrCer" Ti1
Distriktet hører 50 til 60 Børn. f Skolen læres Læsning, Kristendom

efter Luthers Katekismus og Lærebogen, sarnt hvo der ønsker ciet

Skrivning og Regni-ng.I'

i'ørst paa .u,aret 1BO2 blev cier hcldt en tsrandtaksationsforretni-ng
over r'Ili-I1ers1ev Skoie beliggende paa den syovestlige Kant af Hillerslerl
Kirkegaard inden Jil,uren.f' I{erefter bestaar Skolen af en Lenge i Sønder

og Nør paa 12 irag, a] at. dyb og 1,1/4 A1. høj, Ege Under- og Fyrre-
O'rertørnrner, Væggene murede rneC brændte Sten , og Straatag.

l'ra Sønden er fndretningen saaledest { tr'ag til 0verstue, hvori
befindes 4 Karme Vinduer, 2 i ileaen og 1 paa hver Side, og Lergulv.
Derefter 1 Fag Ce1t, Vesten til Forstue, i tr{idten Skorsten med brændte

Sten fra Grrrnd.en og igennem Bygningen, cg Østen en Part af et Sovekanoer

Næst efter haves i tr'ølge 1tr'ag ligeledes d.elt, neralig Østen den

øvrige )e1 af sovekarnmeret, og Vesten en nagligstue, hvori er J Karue

vind.u-er og Gulv med brænd^te Sten. men i sovekemmeret Fjæ11egurv og
ikkun I Karm Tinduer.

Videre 1 Eag ogsaa de1te, Vesten ti1 Bryggers, Skorsten af raa

Sten under og brænate Sten over Taget og et par Alen und.erligere.
Inoen i Skorstenen er inrirettet en Maltkøl1e, hvorved. er den }iangel, at
derfra igennen Skorstenen ind. til Loftet er en Aabning, tillukket med

en Træluger soo fornedelst Ildsfare uden Opsættelse bør forandres, og
en Jernd.ør i Stedet inCsættes, saaLedes at endog Træram.uierne derved.
afskaffes. r cen astre *fdeling e:. et Kølcken med et rldsteå at koge
paa. r Køkk-'enet er I Karm vind"uer og Gulv ne,l brændte Sten, og i
Bryggerset ligeLed.e.s 1 Karm Vinduer, rnen Kampestensg.l]y.

rhdelig 1 ira.g Ncrderst til Ovnhus, hvori en Bagerovn ned raa
sten forsynl.i-,,r:n bevaret ucienom metl en R.ing af xampesten,smur.



Lcft a.f fyrrebredder, Døre for hver Indretning, som er med

speji for Stor- og )agli6stuerne, sarnt sovekammeret, ligeled.es i

lryggerset u.:. til Gaarden o5 i iiorstuen el"ler i Gangen, hvor der

er påa begge Steder lobbelt Døt i Spe j1, rned Skod.der og hollrendske

Laase, 11geled.es holl.and.sk Laas for StorstuedøTen, men ordinær Laas

for Døren til Sovekarameret. AIle øvrige Døre er forsynede med Jern-

klinker og Haand-greb, men er ikke forarbe jd.ed.e i Spe j1. Vind.uerne

forefandtes beslagen med. I]ængsler og Kra.nrper og forsynede med

Yinor.resskcCCer j. Storstuen og Sovekaro.meret. Dørhængslerne er af

Finhad. efter Dø:'enes Beskaffenhed.

Takseret & f'ag fo:: J5 Rd.r. ialt z|20 Edr.

Skolens sværere 06 nagelfaste Inventarium, som a1t befi.ncies i en

Sygn:-ng, sorn er }egnens .Ejendom og nu bruges til skoiestue, er: en

enkelt JernrYind.ovn med. Lertud.e, takseret for 1l Rd.r.r et langt

Fyrrebord. med. Fyryefod I Rdr. og { Fyrrebænke å 2 &Ik. r og a1t for-
sikret for 20 Rdr.

!e Bygninger, som \rar Degnens Ejend.on og af den d'aværende Degn

Iians Åbraha-n Bender af ny opført og ind.rettet og i lorbindelse ned

Skolehuset, bestod. af a. ) et østre llus, i Samling med. Skolelængen

til Nord., 2 Fag 9 Å1. bred.t og rtd Å1. højtr med Undertønmer af Eg

og Oyertøfiner af Iyr, klinede Vægge og Straatag. Det bzugtes til
ØIkælcier. b). ei nordre Hus, saurmenbygget med østre Eus og Skole-

huslæn6en, 12 Fag ! ril. bred.t og ,b Å1. Eøitr af san-ue M::.terialer som

foregaaend.e. irra sst indretiet saaled.esi 2 Fag d.eite, mod Vest et

Ilælkekar.rmer med. Iaaset Dør og mod Øst Pigekammerr derefter 1 tr'ag d.elt,
mod. Nord Sengeruin ti1 Pigekarnmeret, i }lid.ten Skorsten af raa Sten under

r:g brænd.te over Taget, og nod llest en Forstue ti1 den Stue, hvor Skolen

hold.tes. Derpaa J Fag lielt over til at holde Skole i, hvori er Skolens

Inventarium, som er sorsikret under d.et fundereCe Skolehus. Videre

inod. Ilest 2 \'ag til Kohus ioed J Baaser derefter 2 Fag ti1 Tærskelo og

de to vestligste irag tif Kornlade.

Vert Udskiftni-ngen af Hillersfev i 1791 var der af den tidligere
Kirkejord" blevet udlagt 6 Tdr.Iand til Skoleiord, bellggende Syd og

Sydøst fc,:. Kirken o6' Skolen og af Iiartkorn ! Skp.2.4/7 Ålb., som fik
I{atr.No. i.

0m denne JorJ siges det 1805, at den er af d.et sletteste blød.e

SariC, scm nepi)e frembringer lidet Boghvede og Rug, og kurnrnerlig nok

d.et. fornødne Græs til en Kos Græsning.

No6et senere blev der også::ir af Kirkeiord.en lagt end.nu 6 Tdr.LanC

af ! il;p. ?..4/'i.:1b. Tir.rrl,<cr:: tii legneji:r,ien. -Det ,:r åen Jor,i, so$ nu

lu-i.r: ['I.;rtl. No. r9 cg ]igger Norå og Øst for (irken"



-3t Par Åar før 1BO5 iravd.e man forsøg$ ved Auktion at sæ1ge ,le

I Str:der i U1bøl}e Stranihuse, som var herrlagt ti] SkoLen. Der

opnaaerles Br:rl paa. me11em l0O og 700 ndr. for hvert af Cern, men

Bud.dene blev ii<ice rtntager".

i slutnini;en af iB. A;rrhiurdreile o^ostoC der en ivrig Interesse for
a.t sy;ebe be,åre Skcleforlicld. Det 'rar jo Oplysningens lid.sald.err og fler
af dens beCs'i;e Mrend. gj,:rd.e en betydelig Indsats paa Skolens Onraade.

I Breire-.TtoLiebcrg Sogn oprett::de 0rc':v lutiv:g Reverrtlow J nye Børne-

okoier, cg for d.en konfirmereåe UngJ.on var j.er Undervisning on Åftenen

og Søndag ilfternidd.:ig. §enere cpret';:Ces .i:rainar.i-et Sernstorff sminde i
binCelse ite;l en Opdragelsesanste"L: for bedre !-ami1i-ers Bøln. I srr.rune Åa

virkeae ilroderen Christian DltIev Fred.erik R.eventlow paa Christianssæ'åe

paa Lollarid og f le r:e atrdre slo le int arssse reCe Mænd., Blaagaards Seclinariu

oprebterles i790, og enkelte Fræster inCrette.le smaa ieminarier i d.eres

Præsteg:.lnie, ctt:r trorls beskei:.ne forhc1d fik en ikke ri-:rge Betydning.

Det blev aisse L{ænC, der bLev Bærere af Urlviklingen, jld.til d'et

provisoriske Regieaent for Ålmueskclevæsenet paa Landet i Sjæl1and.t

Fyrr og Lo]land-,ra1ster ef 10. Oktober 1805 oS SkoiefororCningen af
2). JulL 1814 orCneCe Sko1evæsenat, som det i a1t 'ræsentligt kon t:-1 at

forme sig geunem d.et 1!. Åarhund.re.Le.

!iI l{ilLerslev og Jster-Hæsinge Sogne kom der med Pastor

Z.E. Svit zer en i hø j 0rad skoleinteresseret l'[and. 1805 havCe han

inCsendt et Promencria til }iirke- og Skclepgtrcnenl Greve Schaffalitzky
de l,{uckad.e11, med .ingive}se af, hvilke Mangler ,ler fanCtes ved Hillers1e
Skoie, cg meC Segeri:rg om, at de maatie blive afhjr,r,lpet.



N.ye iko fe o rin inge r.

.r)er fandtes kiin et ::reste Bor,-i trl 12o Børtt, og a,ltsaa nangle,le

tvend.e 3or,1e, meC for:rø1ne Bænke og Skuffer tiI Bøgers og Sklivemeteriale

0i:be'rilring. Kai<kefovnen var saua liden, at den næppe kunde opvarme en

!';er,leleI af Strren, saa Cer behøveies en langt større. Iil Begyndernes

Øve1se i. Regning og S}:rirning mangiede en sortmalet Tavle samt et Par

Hylder fr.:r 3ørnene trb irenlægge ilat oven paa.

Først efter ;,rt Cet p:'ovisorlsice itegienent for ÅImueskolevæsenet

var u,1sted.t, kom d.er mere Gii;rg i ,rbe jdeb for Skoleor,lningen, og efter
Reglementet uiarrbs jdeles ie i8-12 en Pian til- en hensigtsrnæssige::e

Ind.Ce1in6 ar:l ikoiedist::.ikir:t :g Skoielærcrens anstændigere Lønni.ng.

Hv,:rr Beb,:.rerne i:.::' over Lf 4l{i] til Skolen, skal le saa vi,lt
muligt henlægges tll et nærner:.. ;lko1el.ist;'i-k^u uclen for Sognet, f Hø jrup

henvises en Husrnand y'lerst veC }iair,gerup til Haagerup Sko1e, i Nybøi1e

skal I{y Galgphus søge Js;.a iko1e, }iø1}er}ujshus ve,l )a}s l{ø}le,
Broholushus o6 Løjskovshus Yantinge JkoIe, ruen J.e øvrige fjerntboende,
lrvoraf .flere hav.ie i5C.3 tten r:ere end. L/4 LILL tiI Hitlerslev 5ko1e,

Skregeskov, Yesterrqark og' Ølsted.ieihus endog J000 Alen mer€, n&a gae

Cen lange Yej ii1 Iiiliersiev, saa det nye Skole0.istrikt nærmest kos ti1
at omfatie c.e"Le Sognet mei eb §tia] af 1lO skolepligtige Børn. trra andrr

Skoiedistrikter skal i-ntet irenlægps til Hitlersle'/.
I Betragtning af 3z:menes },iængde bør d.er antages end.nu en Lærer,

rneilem irvilken cg ien farste Lærar Skoleunglorn'ren kan forl.eles, UCen at
være afirængige af hrniinden srcrii ae hverrndervise i særskilte Værelser
i de Fag, hvori de efter Xomrnlssionens Dom sJ,mes mest rluelige.

.Der maa d.erfor o.oføres en r*-jure).igere ;ikole mecl 2 Skolestuer og

v'ærelse til en tr{eålærer'.

0n StsrreLsen af Degnens og Skolelærerens Jord1od angives det, at
der fand.tes ingen Jegnejoni, men 6 Tdr. Land Skolejord..

Kirkesangerens og SkcieLærerens (veC Cei ^orovisoriske Reglenent

forand.retles BenævneLserne ttDegnil og I'Sko1ehold.er't tiI trKirkesanger " og
I'Skoleiærerr') nuværenrLe Ind.tægtskild.er erl { Skp. Rug, 1! ?d.r. Byg,

5ld.r. 2 Skp. ]iavre, hvorfor svares 5 St<itting pr. Sicp. 26 Snese.&g å

1 Mk, Snesen, 470 Poti;er lrlælk A I Skill. Potten, 5 i,,Lr. i Krrægtiende,

Offer og Åcci,lr:nser 58 i,Cr., Skole}an 12 B.dr. 54 Sk., a1t, med. Und.tagelsr

af Rug oB BJ,'gr anslaaet i Penge til !! itdr. 2 5k.

ll:ln s-Lail nu, nåar ier bliver ansat en Åndenlærer, i:.ave et Tiilæg ai

5 l<ir. Rug in natura og 20 Tcir. 3yg eftar Kaipiteistakst, men maa sea

afgive de !! i,d::. 2 Sk., soln hans hitltiJ.ige Indkomster var ansiaae'b tiJ-,
naeir ?ug og Byg ii<ke med.rcgnedes.



Andenlæreren, som bør være ugift, skal have J IrIr. Rug og

5 rdr. Byg in natura og 12 Tdr. 4 skp. Byg efter Kapiterstakst, og Iig:
Førstelæreren {10 Potter Mælk af Sognet, sotr i den Henseend.e deles i 2 Dr

Desucien skal han veL l'{id.fastetiCer }rave en Offer.iag af hele Distriktet o,

halv 3rændsei mod ..q'ørstelæreren. Hvis han for}enger d.et, bør han nyde

Iliddagsspisning hos i'ørsteiæreren for en bi}lig Betaling.
i,'ra 1. lviaj 181J sl',.,ii sognet svare de nævnte iidrag son en rond

tiI ,ie ved Sognets SkolevEesens Organisation med.gaaenåe Onkostninger,
da Degnen ikke nyd.er forøget InCtægt , føt en Jndenlærer er beskikket.

.ll,e 8 Rdr., som af Baron lro1le er tillagt Skolelæreren i
iiiLl-er'.:lev tj-1 Skolens 1,Ic,;ii.geiroiielse, ved.bi:-veJ nuværend.e og efter-
føigenCe Skol-eiærer,: at ci,lreltiilr,3, .net1 Rettigb"e.len tiI at bcrtfeste ,1e .bc

Sted.er i ulbø-l-le, hvoraf afgiften svares, bør ve,1 vakance i regne-
ernbed'et overlales tiI Skoielionmissionen, j.ruod at Ln.J.fæstningen korurer
Distriktet ti} 8oråeL, irvis Fligt d.et for ritfltertiCen bliyer at ve1lige-
holde Skolebygningerne. lerinod bør )irektionen efter Konmissionens
rnd.berebning, na.ir iien !1åv/.r'vl.r.i: J,:6;n og ce nuværence i.æstere er
bortløce, rnåsti1le tr1 d.et kongelige .'ians)<e ir.ancel-]i, tlm d.isse stec.er
skal bortsælges eile:" iicke, ti1 Forier for sognets skclevæsen.

"Df;inen :'p;-r;beroJ-e;: ien 8. L{aj 18 1J, rnen dog saaleiies, et
Offe rii"r5en f ,"1 *:.:+nl+r+ rr:. b;-ri ioiåt .

D,; d.e: :-inlcier:i,l tr:k u: nel Gcnnernfør:,.is,:r .. i ier: nrr; jhoJ.epran,

annciele ivenibt'ud aitts Sl:cLe,iir.ektion i 1816 qp:v Schaffalitzky d.e

Muckad.ell om at anskaffe det fornødne åeriii,:g -rib;.J. sig Cverslgg over
d.e Bekcsiningei, som vil-i.e rne-'i.gria til. skoleb;-5nrn5,:ris jlvj-,Leis3 ri.m.,
Ie'lseget :f ns j-giig oprysning oa, irvac 3yrcen vil-åe biive for hyer
enkelt lønde ]larikorn.

I November I'la^aned. inclkom "lerefter et Oversiag over Bekostn.i.npn
af 2 nye Skoiestuers 0pføreLse after me,Ifølgen.ie ?egn:ng, bestaaenC.e af
9 -:"ed §tuehus å -Fag Z! ai. og 10f .rti. bredi ucivenåig, tilJ-igene,l iieparati
af den gamle Skole, der skal- br:ges t.Ll Boj.ig for ånu.en1æ::e1en. rfølge
Overslagei viiåe Sekostning-en blive paå 1542 iii.r. 6 Si.:. .,'i-f i.enne Sum fra
hvar,l ier v.e.r sånmensparet af .rlrrdenLa:r,:::ens Løn, ontr,:nt 400 lijr., og d.et,
man antog Licltaiiotlsbudd.et vilde gaa rrnder Ov:r'slageb, 2Ol Rrlr. , LIk. 14
saa der bJ'ev igen ?-)1rO Rdr. 2l{t]r.. 10 Sk. .!e}t lige pei- )istriktets fri o

ufri llartkr,r:: {!2 rlr. J sk.o. bl-ev Let pr. ]øn,ie f e*r. 4E s}-,.(}Javne y',er

-Dette syntes at være for stor en Syrcle *for Beboerne at r14rece i:aa en ,3an

cg da Sllo1e,l:Lstrilileh ne;l Ii,ien r.rut i,r vente ira-Larinlelige InCt=;ter vej Sa

eller !'æste rf rie 2 Ste,c.e:' i illbziia, fcrr,:sr og*s cet, at skciens 0pbyg6ei



er.ten uisattes nogle *rr. indtj-I lrr:nJel ;,Ll dens Opbyggelse var
steget ti1 15OO R<tr. (Itavne Værdi), e1ler ogs:lr, at )irektionen vild.e

foranstalte et laan af 1000 Rdr. (Navne Yærcii), enten af Arntsskole-

kassen eLler en anden offentlig Kerssee som Distriktet tiliigened Renter

kund.e tilb:rgebetale i 4 4,ar.

I Somneren 1B1l årp-oroberede -r.mtets Skoled.irektion Overslaget og
'bili-od Lieitation d.erover, naar Sognets Udgifter d.ertil ii<ke oversteg
2100 Rdr. r os i Novenber &laane,i. §.å. bifaldt liancelliet Ceb indstilled.e,
naar Oslkostni:rgerne kwi,Le bringes tilveje paa,Sen Maade, at hvad,ler
lignedes paa Sognet iirk-e oversteg 2 Rdr, (i,ta'rne færd.i) aarlig pr. Tønd.e

af Sogrrets Liertkorn.

§Eolefo.rsl;jLg.

Der rrtlarbejCedes nu e', n;rt Overslag til U50 Rd.r. 5Iåk. 8 Sk.,
Cateret lj. i'lovember IBIB. I r.tette foresloges det 

^caa 
legningen at

fcrandre Il.lgangen for' .;:r6iomen til Biblj-otek: itr garnnel Mand.

(Vi:"eein Lar:;en) frar reiskrevet, .:.t 1er bl-ev oprettet et BibLiotek i
1n?0terne. rilliger: bar der engang væL:et et Bibl-i.otelc :- 1{i11-ers1ev,
nen 3øgerte j.arfra va.r: sa.r. g,tJ.t ,:on helt ;,jåiet tilgrund.e.
Ifølge l"icitaticnskonditiorierne skulCe Bibiiotekei af.leies fra Skole-
stuen raed et FjælleskilLerrrca fra Skorstenen til- ViriCuesposten, hvorred.

Sogleoler kunåe opsætte3 påa hvar Sile efter §koieko:nmissionens Anvisning
Sygningen skulde være opfart i komplei stand. senesb !2, Juli 1g1!.

Dette nye Overslag b:rv,le Skolakoomissionen ]adet ud.:rrbe jrie i
Overenssternrnelsi.' mel Gcdsforvalter Ribers legning fra 1815 og påa Grrrnllal
af ,i.e l,avere Priser pau I'iaterialer og.grbejdsløn. Det blev ind.senCt til
Skoledinektionens R.esoLution mei d.en Benærkning, at Cet, der kund.e biive
at J-igr:.e paa Sognets iiartkorrr, ikke kunde overstj-ge l§ RCr. pr. IC. Hart1c<

engang for alle, men veL kunde blive mindr"e.

SLoIen brænåer o,.r s'eno obv;1,:cs.

Om den nye Bygr:.ing naaeiie at bLive færd.ig, vid.es ikke,
18 1! afbræn3te ,1et heie, saa der kun blev Tømnrer og iilursten
i0 -id.r. I Løbet af Sosuoeren bfev Cer cla bygæt en ny Skole

nen 2l.I$a)

tilbage for
og Degnebolig.



Skoien, son e jeCr:s af Sognet, besbod 1. af en Læn5p mod. S;'ri,
d.er laa i Øst-'rest, 9 rag og 11 al. brec., alt sa.ranen indrettet ti1
§kole og delt i 2 stuer ne,J !'jæ11egulv og et Kas.Ber. 2. itr Læn6e mod.

Nord., som laa i rjst-\trest, r.rg hvj-s Vestgavl gik lige saa 1a,ngt mod

vest soø skorebygninå-ens Yestgavl. Den v,rr paå 5 tr'.eg, rl rLl.bred.
og inCretiet bil" I:::nve- c6 Brændehus.

Degneboligen, scm e jeies o.; beboed.es ::f Degnen, bestod ogs,*a, af
2 Bygnlrger. 1. Stuehuset uo,l ,Jst, liggende i Nord-Syd., Lf Fag, U A1

bredt og merl J Slcolstene og Owt. Det var ]relt indrettet til Beboelse og
lpv,Le FjæI1egul'l i cien største .Jei ,:lf 'f:g::e.Lgerne.

2. Ilt $'rrs uod. No:-i, ::vis irestpririi var scururenbygget med lstpartiet af
Cen fcran næ'rnte Bygning mod jiord, saå ,ie trågjrrrle en iænge i Øst-yest.
Det var paa { ^Ta6, 11 Å1. bre,.lt cg var inilrettei ti1 Lo og Lade.

Disse Bygninger er iien ;3:En1e trefløjeiie Skole, som staar endnu.
Kun er d.er til Beboeiseshuset noo syc senere i;irbTggei ncgre tr;g ti1
Bollg for Ånienlærereil.

SkoleforhoLd.

leskrivels-" af Soxnet L851.

l'r* 135i findes følgende Bes<riveise .rf Sogneis Skoleforhold.:
3ørneantaliet udgør ieit 149, :i,,,r .:-ad.e:.vises rtf 2 Lærere L 2 skolestuer.
sognet 'nar 2 llerregaar-d.e, 1 (crn;oøire, 1 papi.rmøIie, 1 llørfabrik,
50 caard^e, 5 Boersted.er, TS l{use rned. Jorrl., jo jord.Iøse Iluse,
455 'ICr. 1 ^\',ik. :-| lUU. iiarti.,or:r, 554 ofle-rp)_igtige , 19 Barnedaab,
22 Konfiriuernier, E Bry11u.cper, r0 å 12 ilegrerveiser. Forud.en offer og
Accicenser *f l:ele sognet o^opebærer Kirkesangeren følgende Løn:
5 Tdr. a*g, 1{ !dr. f skp. seakaldt Degnebyg in netura, J Tdr.! skp.By
betalt efter Kapitelstakst , 25 snese iig, 4To potter tr!ærk, Kvægtiend.e
6 Rd.r. af J2 ganrla l1use for Klokle::nes Ringning, J Rbd.r. 1lr{k. B sk.raf
et Legat B Rbdr., regleraenteret Fourage, go iæs Tørv ti1 eget, begge
Skolestuers og And.en1ærers Brug(Ånaenlærer keJr gar.e Forrlring paa d.en

tredie Part uf Tørven). Boligen, rier er optørt af go.i.t Egebin,J.ingsværk i
-{aret 1819r afgiver, foruCen d.e nøLvend.ige Ud.huse, en smuk og nirmraelig
Beboelsesleji:gireri for Læreren. lj.irven u,1gør omtrent J skp.La,nd. rneget
sinlæ1 Jord., men som ved omiryggelig r,ryrkning er sat i gcd stand. net
fornødne Yan,: ireves, neti i noge::. ij';ta.nd fra Boligen. Inod. God"tgøre1se
af Distrlktet hoider Læreren sr:Lv IJoligen veiiiige.



Jordlciden, der ligger iæt op ti-I Boligenr udgør l-2 ?Cr. Lrnd

neget rn.radelig .3r:nd jorir son uagtet aJ ;:nvendt Iuøie og Bekostning

hid.til kun har givet simp}-e "!fgrø,ler. riartkcrn I Td.. t/ 4 ltb.-
Iorsaavidt Irori:lidielsen til at holle Hegnet ikke pa:ihviler Ce

tilgrænsende Naboer, ho1åes det ved.Iige af Scgnets Beboere, msn

som en irølge af llegnets Udstl'kning i nlange støme cg min,ire lodder,
befino.es ciet so:r oftest i<rxi i m:laCelig !'or1'atni-ngr hvorfor og Llark-

freder: er derefter. -De 5/rc ** af iod.d.en er nelglet. Gøåningen

ud.kørar 3cgnets Beboere, men det øvrige Årbejde besørger Lær'eren

ud.ført verl at leje en }iest til sin egen.- ior.liden hviler ingen

Pension paa l{ai-,i.e t. ?ii Hjæiperlassen L f ,i. 1. \/1 SXp, By6.iJrspenser
(il:gilte:) 2 iuar. 4 jrik. Iiirkebu,l iraves ikke. ,*nbedsbreve:re kan iliire
falde Læreren bes'ræriig, Ca d.e sæivsnlig gaar iil ,jster-Llæsinge, hvorhen

cler næsten åirg1i5; faider Lejlighed. Ved nærværende Lærers Afgang bort-
faider'ie J Rbir. 1}11c. I Sk., der nu oppebæzres ef I{usnænJ.ene isteåeIfor
iiingehavr:, ii3'eeon d.et og vil blive ti'iget unCer Overvejelse, hvo::vidt
d.er vil bl.:-ve afcirlget l;*reren noget i hens øvrige §nol",inenler(Ind.tæ6er
dersore Skolelo'1.åen skuld.e befindes større end anor,lni-ngsraæssig.

Som Løn cpirebærer J."rienlærer 5lir. ilugr 10 Tc1r. ByS Ln natura,
2) Ttr, 3yg efter llapi-ielsiakst og 47A Potter L[æ]k ti].Ost. TiI
Beboelsa r,r inu:'øiiutet i:'-r'eren 2 Snaaverelser nei et lidat Køkken.

Til Hjelpekassen svarer Læreren aarligt 4, q/> SNp. ByE.

Efter iærer Senders løC bLev 2J. Januar lEil Seminarist
Ragraus:e:r iunrir. f,:iit i l,yrrieise 1!. §epteraber 17)0, kal,let tiI
være Kirkesenger cg SkoleLærer i Senaers il;ed.

Ic :teir ei'ter blei, ii,::r i Overensstemmelse me.i Skoleplanen af
22. )ecember i8i2 kard.et en lndenl_æref:. Det bl-ev seminaristen
Christian l'{ieolai- Kipper. føct i Egen sogn paa Als og dimitteret fra
skaan:p Seruinarlu:r i sorarnere:r 18i5. j).r ihltlsbrevet er udste,Lt af
Gre'r scheffalitzky de xtuckad.elr den l. Iiaj IBU, maa Kipper have

begyndt unien'is:'lin;err e.rl8,ng i sommeren 1ti17. .l'i.3 L:r, af har cer
a1ti.i yærei 2 lrlrer€ ved Hill-erslev Skol'-..

Kipper bL,:'., C:l: :og ikke længe, i:;rn he,r vei faaet
andetstej.gr oE 6. Juli lB2t katCei.es lionstj_tueret

Easmus

et ^oørste1ærer-
Skole 1ær',:r

Semin"rrium i

at

enbede

Niels ilitsgtussen. Cer ligelecles var dfunitt*rei; fra Skaarup



Som.rnerel L316 rned. Ikrakteren I'i\ieget tluelign.
I en Ålder a,f kun {2 iør Cøde .t'ørstel-ærer Lund. d.en !. Novenber 1B}l

I harns SteC udnævntes i I,ebruar IBll fød
1 Nørre Å,aby, 11 br gL., og d.inittereb \Bz5 fra Skaamp semi-nariun
;neii Karsrkteren r'.iue1igrt. ilan forbl-ev ved. skoren i omtn:nt )B aar,
inctll han tog sin Åfsked. 1. JanLlal 18J1. Ean nj::d.edes af d.e æld.ste
i Sognet som en goå og dygtj-g !ære"r.

lnlenlærerne blev der sj*iient sa;r 1ængei de søgte i geglen
a.ndetsteds h,3rrr sea snart .le kunje faa et Førstelærerembe«le. I
I'eb.rrra,r \EJJ biev der aiier kal1et en ny iil skolen. i{an herL

t."" {,qI-+"J-, var født i ^kkerup, 27 a^a.r 91. og ,iinitteret LBZS

fr:r S}:aa.rr.ip ilei Kagkt,eren rr;::ege! rucJ_i-g".

r den følgenie ric gii.l der e.rråJ.a. ii<ke saa rr:.åge Åar, før en
ny :la.atte antages.

IBJ! cand.idaius phiJ.osophiæ og Seminarist l{ans Ilaas , født i GIud.
ved llo:'sens, {1 åar gr. og tllmitteret fra skaarup med. Kar,zkteren
rrbekveflrt. Iiån dad.e efter faa Azrs.4orløb.
18{J ilauns Nikoiai Østglggg{,å, Sør:. af skolelærer Østergaard. i Øster-
Hæsi:rge t 1L ;iar gJ.. cg ,limitteret fra skaarup .med Karakteren
I'cueligt'. r sin jrrrsøgnrng, d.er er rl.rteret Assensl angiver han, at
\o» ; I z/t i.. -lrarl .r- l.)i + -r.rur leiet Undervi.sni-ligen ved. ileri derværend.e 3crgerskoles
Forbe rlede 1se si<ias se .

1840 -Antorr :rugust licla, hictll sj.en1ærer vec søn,l.er Broby sko]e,
dinitterei fr.t Skaarup lBlJ mei Kar:.kterer ldueligrr.

1851 c""1 Juriu" n"*.russ di.roitteret lB49 fra iei*inge ned.

Karakteren I'due-J-igt'. Efter dr-5a,ngn har han et Å.ars ?id værEt Eusl.ærer
for Pastor sehousboes Børn i Ringgive og cierefter lljæJ"pei_ærer hos
SkoLe ler:r Cronborg i iioile-.ilåarupc

185'/ l-riitilværeni.e liiælpelærer ved Brenoe,sl<ov SkoLe, Seminarist
Åsmus )id.erik ci'eutz. cer J åar senere kom ti1 iierringe Skole.

186cr se.:rinarist claus Joira_nnes Glqve, fø&t zJ, september rBJ!
i usterby v':å i]ciiertliørie. :jfter at have r.urd.ervist forskelJ-ige Stecer
kcu har: jr;ic. Si::ia.srr;o si;ninariu.;n, jrvorfra han tj.imitterei.es rB50 med.

Karekteren f'Jiiel:Lgtr. 18. Septeiirber lgdC ansattes han soxc And.enlærer
ved Flillelsl'rv .:l<ole. I Jiiode;ctnin4 til rLe ii,lligerc .:nienIærere forble.l
creve i lliliel's.r-.:'/ .3er"rneL'l rninge fur indtil sin Dø.i 1!. Jsnuar Lgol.
De Js--rsbel"ure.embecet blev J-eiti5.L, s,r;te h:.n dette, men fik det ikke,
hv,:i.c i,:r bLu'r i:rin en stcr skr.rffeise. r skoLen hav,Le han vanskeligt
ved at boile )isc;.li;iln,rg va:..uisirt for ruange.\'ortræd.elighed.er af d.e



store.Drengel $cfit i:lijr Nal:ilieile, men lid,n vå:.r ellers et god't og

freJ.soarmeligt l;ienneske, nåer han blev nødt ined .TorstaaeIse.

Ii1 l'ør'si;elicrerembedet efter Kastritps Åfgang kaldedes

28. -rpril lEi?1" iærer veå Kolbjerg Skoie i Vissenbierg Sogn,

Dannebrcåorrtri@ Han er født 22. Novenber 1BJ5 i
Heden Sogn c-r1 3ir, irvor I'c.rræii::ene vlir ji.r"rslll3nrlsfoIk.

Moieren døåe alrere,ie 1B{1 og Faderen 1350. Iideu deref:ar tilbragte
han soa Yær,el o§ Musil,:er og ued. Åft jening€i sl' 'iærnepligten, ind.til
hag i ir{a:cts 1852 itoa tii -ærer Jørgensen l Lud.vigsrninde Skole i
Brahe-Trollebcr; Scign, hvor h,in Restan af garet rnodtog forbereåencie

Unlervls:iing. )er,:fte1' rar. l^an Vikar ved Sorgei'skoLen i Faaborg'

^6.ra 1. Septe:;ib*:r ':1::;J Ilev i,'*a Ili.r.:.;,:,trls iexliilirrilul , ind-ti1 :;,n

bler inik-rl,1i ;.i.L ;iilliært jenesien. iii:.n ielto;;- nu i irele FeLttrget

186.1, biev Let s3r-ir;L 1,';. l,larts og 18. rtlxil og 'uoges til l'ange

2!. J-uni. 2g_. Oktober 185{ ulnævntes iran til }ennebrogsnanC efter
InCstiiling af llc;;inente'b . Fra 1. Oktober s.rt. viir hen aiter Elev

pair Slaagaards Serj-nilri.u:e, nvorfra han d.in:-tteredes 20. Junl 1865

raeii .:ioveiikaralltercn "meget ciueligil. irra 1. Olitcber i865 til
]. Oktober ie70 lærer ved Folkehøjskolen i i.Jrslinge, ierefter
ji'*siær:r ira:. R;,t:keb;rg:r,ani og ulnæYntes 20. irlarts 1871 til .a'ørsie-

tær:r i i.olbjerg. lnaenfor iærerstanCen havåe b:n :nange Tiliiåshverv,
og 2. Maj 1904 fi; i,,i.n tilleLt .li'orbj,'rtstmeCaljett i SøIv med Iillad.else
i;il- at bære ien. iit.er dnsø;ning fix h"*n AfskeC fr,r. 1,. Januzr 19A6,,

men vi''-lriere,le i lrbe,iet ti-1 1. fehruar s.rl. I l:vo::efter han tog

3c1ig paa Eø jr:'.:g;;,-ri',i. iierfra flyrteda han i \912 ti1 Odense, hvor

han ,1øcle 19L1,

i'lea l,{o:'ten ,Tørgensen havde Sognet faaet en dygtig Lærer, soin

forsicl:t sætte slg i ff.es1:ekt beal.: i og udenfor Skolen, santi,lig meå,

at hen stccl i et gorit Fcrhola til SkoiekreCsen. Yed sin stole Smidighe

i Omgangen:led Lie:*:iesker klarede han baade fcr si6 selv og anrire uunge

Virnsireiigheler, de:' e1lers let k::n.l.e l:avc me,ifø::t iiriiigliecier og

I'iissieruring€rr
-0fter Morten jorgt:nsens .i.f3ang biev i(;rrl i,,iarius J+Lsen

kaldet til- fr.: 1. .i.ebr".rar i!05 at være itørstelærer og Kirkesangerr
lla.n er føit 1376 j. Jel.irng Sodnr i:vor ircræld.rene va:: G,i:.rd.manåsfo1k.

lifter i 1e94 at l:ave taget i-*;samen fra Staby YinterLærerseminari"um

kou lian pliz Jelr:ng J,:minert-'Jm, hyc"r.[ r.';l han di:tittereies ]89:1 ,

Han vir cerefter.l:;..j3t rred fl"ere Skoler i" Jyl-1:r,nii, :ndtil han b1r;v

kaldet t;L] ;illieli;l:: v. l'rar Hillerslev i..ori iri:.n ';:ii --jerløv ve,f, ]r'øbenhavr

som l'ørslelærer.
i{,;ns ;.}fterfølge -r l,rruritz lhomsen et føit 1ts3J i- Rand.ers, hvor



Fa,leren var rr,:ni:eter ved !ragonregiaentet. 1B9B blev han optaget

paaSkaarirpSeirinaritt.urogli.rnitteredes,ierfrail90l.ilanvarnu
Iærer flere sted.er, fra 1904 - 10 i sang og l,'iusik ve<L sil}ceborg

serainarium, inctil hån i 1!10 kaltttes til Førstelærer i }Iillerslev'

Herfra kaliltes han i 1920 til MellerTskoieiærar veil Statsskolen i

Søn,larborg" llan var en iicke ringe l'{usikbegavelse'

Th.onas.tllgez.serrStend'ertrpblevd"erei-teri,'ørstelærer.

HarrerføjtiLintnrpscgniSøn,ierj;11].rlnd1887cgverstærkt
præget u.i- ie n:rtionale liod.sætninger sya fg1 Grænsen. som 8i*nske ung

ko:n iuin plia Brøcireneni'ghe:1ens llissj.onsskole først i Ebersd.orf i

i'i:il::l:.;,:i. c;6 slien i liie;i';v i Frcvins Scl:lesien nær veC åen slchsiske

ll:ilt:se . Paa GrT-:-nti af naticnai': fcriroiå maatte han efter cl" J -{ars

Foriøb for,Iade skoien uden rt faa sjt lsæreste inske orr at drage ud'

tj.1 :Lfrika sorr l,Lissicna.r cpfylåt. Il,an fik nu ,qnsættelse ved' K'F'U'M' i

Nyborg, tog Læi,ereksanen l Cdense 19L5 og var c.erefter L*rer i sl"atrder'

bcrg og veå IiealskoLen ved ?ranel:ær 1}aa Lar:geiancl , hvolfra han 1'Februa:

i!2i }:.a.Lltes tjl- FørsteLærer cg crganist i Hi1ler§LeY. H'er blev han ti

191A, la han vend.te tilbage ti] sin lljemstavn og blev Førsteiærer i

l)østrup paa Sør:Ce:";ylJanil Yesteregn'

Ijl S,arsteiarer c; crganist efter Lærer stenierr:p kaldtee fra

1. Novenbey L91O ilelns-i:-anseg. født paa lirgl:i1O'egaal.ii' j Slt:i':rri-l! iB94'

1!il d.initteredes han fra skaanip seninariræ ctl 'lar derefter Elev

paa li-ristine.lel- vel skovby cg paa Dalun Lantlbmgsskole. sicen ansattes

han scn yikar ved Hasiev og i stenl"iLLe, livor i*7fi Y&T ]-ntierrl"ærer fra

tg}4. ll:,.n er f :'eodeies 1 }ii I l-erslev'

Sota /.nde:,r1ærrere ve'l Hillerslev Skole var i TiCen efter Lærer

Greve følgenCe ansattei.
1. Jolr:r.nnes Rasmussen f . 188C, fra i90J - L9O6'

2, tilertin Lasthien i\.Ia,isen, f. 1884, mellem 1!06 os 1909.

1, r.nton Sørensen, f . 1875, Yikar: i 2 i'ieaneder i !9A9'

4. Rasc.ius l'lariu-s Lund, f . 1879, fra 1909 - L'1''

5. Fre,Lerik trhii1 langliøj, f. 1889, fra i. Oktober L9l4 - i..septernbe:
11g15. Bei).nCte siraks efter s j-n :urkonst til- Sognet en liøndags-

skole i. firk-en for ca. 20 Born'

6. i;1.-;rius Jerisen, f . jB9Cr, Vikerr fr':, Ncvembet L)\j - Febrlrar 1916'

7 . i'rå.t:rj .:f be rt i{antsen.

B . Karl L:u:rit s }lansen, f . '!992 t lr; 1! 1J - 2l 
"

O :,.inc il:rrqrF 'F- 1O,Otr, fr';i lA2l - )1-
). --illlD i-drlDsrit I t LvJ ), r L'' Ll11 -.'o



10. Peter Østergaard Jensen, f. 1891, fra l)2J- 2J,

11.. Aage }Jansen S:ggaard, f . 1899, fra 1925 ' 27,

12, Alfred. Peder Espensen, f. 1900, Yikar 1. JanuErr - I, April 1928.

lr. Sven Åleksand.er ilnd.ersen, f. 1905r fra It2B - ]0.
14. fngolf llovgaari Frederiksen f. l902t fra 7))l - 55.
!r. SvenC Gustav }:.øjrup, f . 1910, fra 1915 - 46.

15. traj lladsen l-946 - 54.

1905 blev der bygget en ny Skole meC Gymnastjksal Syd for
d.en gaule Skolebygning, der rru benyttes til Sognebibliotek og andet.

!'ør 2. Yenienskrig var rier Planer fremne oro at bygge en lielt ny

Centralskole ved den nuværende Sko1e, men f,.rigen har Lridtil hind.ret

U«iføre Isen.
Ii1 Brug fcr begge Skoler og for Sognets Unge er,ler 194.c-50

blevet indrettet en fuldt uoderne Sportsplads veC Lanclevejen skraas

overfo:r ?ri - og EfterskoLen.

-6'<lr at skaane Børnene lndtil ! .tars dl-Ceren for: d.e lange

Skoleveje var der blevet oprettet I private Pogeskoler, i Iiøjrup
(for Eø;rup og Hillerslev), i Nybø11e og i Sa11inge, hvortil
I(oimunen yd.eCe Støtte. Efter Skoleplanen, d.er er approberet

8. I,Iaj l9O7t dannede Pogeskolerne I. og 2. Klasse, med.ens l{oved.-

skolens J Klasser betegned.es sorn J., 4. oB l. Klasse"

Disse Pogeskoler'gjoråes i L92I ti1 \oqr4qrale Forskoler.



I'Iijenil.y'r iri- oi-: itrftersliol-e .

Ifaar r'lijeraly" fris]:oie skal or.rta]es, er d.et' en tr[and, de:" straks
skal nævr:.es, P;Lstor iiåns llgerbek i r-,ster-Hæsinge præstegaard.

Det var en leL af i:ans i,onfirn.rnd.er r'ra hans gene3s rlarr der fik
SlcoLen ol.rrettet cg sJ.r.rttede Krcds on iien og fik den trl at ,rol:se fra.
en nledet beske,ier: Be";"ndeLse ti1 at bjive et lljemstetl. for en stor Del_

af Sogne ts Befo j-i<-n:ng'.

Itin<iet cn,igez'bek, og irvad de iieiv,ce modtaget hos han og hans
Karpelian aksef Bgy ha'r'le ]:os f1er"e våkt en Tran.g tiL at konr.tie i
Forbi::leIse rieJ det ..ariclsliv. il-,:r hersaed.e paa de unge lIø jskoler
og i,os Pastol tliihei.r. Blrte,Jii- i iiysiinge. Det blev især, Iiyslirrge
Hø jskole r de søgte ti-Le og eltei e.ld.t IIø jskoleopiioJ-d og Bos*tteise
lio}1t de ForbinceLsen veclige meii ii.yslirrgep og f]ere af den bLev
efterLaand.en SognebaanCsløsere tii Bii"kecial.

ihr af sogneis iinge piger, Å.:rner rh,o fra iløjrup, fød.t 18ro,
havce været paa E.ejskole hos furton Nielsen i yester-skerninge.
Hendes Optagethed heraf førte ti1, at hiur siden besluttede at
oprette et Børrrehjem og der søge at virkeliggøre noget af det, hun
havde oplevet hos ..nton }Iiersen. Der blev købt en Grund. i Nybølle
ved Land.eve jen S;rdøsr for Kir.ker:., hvor ler 1Bg2 re jstes en Bygning
paa 7 - 8 rag af røde .r,,iursten og necl skifertag, Huset blev kardt
rrHdeailyt', som ,ier staar paa Gavlen ud mod randeve jen. Det skulde
rrære et Hjen og et Ly for dem, d.er eller:s intet sgad.ant havce.

r den ?id, ånna rlurn rravile sit Børnehjen her, blev hun bistaaet
af enkelte af Sognrts u:rge pi.g,er, og en -Del, næruest Unge, s.rmied^es
her ti] oplæsning og .§oredrag af freaunerie Foredragshold.ere.
lden hences virksomired. i Iljemly br-ev kun kort, thi ind.en 1ænge giftede
hun sig og drog ned sin 6gtefæ11e til Aarhus.

DermeC 'rar det do6 j-kke fcrbi med Cet ,Arbejde, som var berynd.t.
Det var rrnna rli:.ns o6; hend.es venners Ønske, at Rørnehjemnet maatte
fortsætte som Irriskoie, selv om d.et kun var faa Børn, d.er kund.e ventes
at komme i SkoLen til at beg.vnde med.. ]ilen fra alle Sognets Byer fik
Ianken srlo::t Tilsiutning fra unge troik, sorn enten straks eller ind.en
1ænge vil-rLe senCe ieres Børn d.e::til.

Da mar: val kolmet saa vidt, ind.vj_edes t'lljemly,, Friskole !. Maj 1BB
og Dagen eftei: beg;;nåte Cen r::eii ]2 trLever. Sid.en er Tilgangen blevet
betyderig. ..-li.tai.iet;Lf rllever bar vær:et oppe paa G0- 80, hvoraf nogle
ogsaa fra ce nærJ-iggende so;;ne, og et enkeit aar l-r.ar der været l2o i
Børneskolen. r 1906 uiividedes Skolen mecl en fifterskole, hvortil d.er



:rejstes en rly tsygning, og fra lid. til anden har det været nødvendigt

at skaffe større Piaiis ved Tilby6nin6;er ti1 det garnle Hus.

]ft Par åar før skol,ens Begyndelse bygged.es 1BB'f ved siden af

3ørpehjemmet et Forsanlings- cg Gylglastikhus. der forlængst er blevet

for 1ille og nu er taget i Brug af Skolen, efter at der i Stedet for

d.et gatrle er bLevet rejst et nyt, stort og smukt lius, sorn blev ind.viet

t927,

Det er ikke liieniggen her at 6ive en nøjere Beskrivelse af Skolens

Historie. -Den fortjener en hel Bog for sig. Der skal kun peggs paa

d.ens store Betyclninåi og den Berigelse, clen har været for de Familier,

scri sirttted.e sig til cten, og for riange af de:r'lever, som er u'Jgaaet

.ierfra. ;re fe:'ste jileve:: er nu æfiire I'oli", hvoraf de fleste har haft

Børn i Skole::, men den T:'ofe.stheå, hvorrned. 'i'e staiig holder ft'rst ved

deres ganle Sko1e, er ei YiC.nesbyrC on, hvad. den har betyd'et for dem'

§kofeneLedereera1leSem1narister.}enførste,@
Ied.ed,e iien indtil 1S95, d.a irarr l,:iev Lærer ved Gravvænge Friskole.

I hans stec kom Peter Humrneluhr, som kun var,ler til 1897.

Alexan,ier iIøilund var derefter Skoiens Leder til 1908, d'a Lran kom ti1

Ryslinge Højskole. 3røndsted. kom nu tilbage og forblev veå Skolen

indtil sin irø1. 1!1!. siden 1915 er d.en ledet af *ksel- Åppel.

l,ied stor in':r:;;i oc, )ygtigheC hver" paa sin Llaade har <ie tret
BrønCsted, Iiøjlund oS' åppe1, ledet SkoLen fra Beg;grdelsen og

indtil nu. f'::e jkclekredsens Side i:ar ?lIIiden til Cem vist sig i
den lryghei, hvirved ::ar: ubetinget har betroet Cer:i Børnene.


