
Eierlav: Hillerslev SKEMA 1

FYNS AMT Herred:

Sallinge
Kommune:

Ringe

Sogn:

HlIlersIev

Navn: Navnetype:

HiIlersIev -1ev.

Bemærkninger;

Hillerslev er nævnt fØrste gang i forbindelse med en kong Valdemar
(1326-30 eller 1340-761. Forleddet er afledt af mandsnavnet glda.
"Hi1dir". Efterleddet er "-levr', afledt af verbet 'tliban" blive tiI-
bage t og betyder arvegod.s.

Anlægstype: Anlæggelsestldspunkt:

Omkring overgangen mel1em vikinge-
tid og middelalder.

Adelby

Bemaerkninger:

En adelby er en landsby, d,er modsat de mj-ddelalderlige udflytterbebyg-gelser ikke er anlagt ved ud.flytning. Hirlerslev er kirkeby.

l{lstorlske tildragclser:

Herredstinget hold,tes fra 1552 ved Hillerslev kirkegård, flytted.es
sår_men_i 1700-ta11et (indtil 1783) igen i Hirrerstev. på dei østrigeslde af mosen Kirkelung en hellig kilde
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1 Elcrlav: SKEMA 2

FYNS AMT Herred:

Sallinge
Kommune:

Ringe

Sogn:

HillersIev

BY- OG BERLAVSTYPE

a. Brtomten slynget vejby

Byen består af to adskilte bydele. En nordlig deI, hvor 5 gårde og et
par huse ligger omkring en nord-syd-gående vej. To af gårdene ligger
et stykke syd for de @vrige, der ligger tæt samlet. En sydlig deI,
hvor 4 gårde og 3 huse ligger ret tæt samlet omkring en Øst-vest-gående
vej. 600 m Øst for den nordlige bydet ligger kirken og en gård (præste-
gården) ret isoleret.

b. Placerlng i forhold tll bytnarken

EI centralby EI agerorientering E skovorientering [ åorientering

fl randby E engorientering EI kyetorientering
Byens 2 dele placeret midt i d,en nord,Ilge og sydlige ha1vdel.

Ud:klftnlng

1 793 figur: Blokudskiftning.
stØrreIse.

Uregelmæssige blokke i figur og

c.

år:

d. Udllytning

[B ved udskiftningen 1 gård
El efter udskiftningen 2 gårde
1 gård flyttet mid,t mellem de to bydele ved udskiftningen. 1 gård flyt-

øKONOMI den S bvdeI.

a. Vangesyrtem driftssystem: 3-vangsbrug rotation: 2 / 1

vangeantal: 3+1 sås år1lgt.

b. Reuourccområdatr remmcnaatnlng

tandskabsform:K Centralfyn. Temasseskrænter mod S og SØ. Terrænskrænter og
gruslængd,ebakker mod N.

jordbund: Moraneler og diluvialt sand.

naturligafgrænsning: Mod SVr'S og ø1 III€D ellers ikke.

E overvejende

El overvejende ager med etørre indhold af eng og skov.
fl Uandingsøkonomi med
Eng langs ejerlavets grænser mod SV, S og ø, Skov i den vestlice d,el'.
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FYNS AMT Herred:

Sa11i-nge

Kommune:

Ringe
Sogn:

Hi.1lerslev

RELIKT.VURDERING

Ejerlav: HillersIev SKEMA 3

8. By-tomtsn D velbevaret . El opløst

E delvis bevaret D opløst og nybebygget

I den nordlige bydel er de to gårde i den sydlige ende flyt.tet/nedlagt
mens de tre inde l selve I'bykernen" er bevaret. I den syaLige tydeler 1 _gård flyttet yd i bymaiken og 2 af de Øvrige 3 er ifytlet iig" ,r-den for byen, således at kun en gård og 3-4 huså er tilbale. oer årikke _slet nybebyggelse af betydning i åe to bydele, hvor toftestruktu-ren delvis er bevaret. Kirken og en gård er båvaret Øst for den nord-lige bydel, men nu er der kommet en del nybyggeri omicring den. Vejnet-tet er forandret med vejudretningr try€ veje-og sIØjfning af gamle vejebåde i den nordlj.ge og sydlige fråfvaåf .

-

b. Skelsystem

E vangesystemets hegn E udskiftningshegnene fl intet af betydping

En del af udskiftningshegnene.

c. Ressourceområde

D større engareal E større skovareal fl uopdyrkede bakker med

E større overdrevsareal D størsteparten opdyrket mere end 12 % fald

skovparti i den vestrige der, nybyggeri i området NV for kirken.
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Ejerlav: Hj-l1erslev SKEMA 4

STATISTIK

Areal: 342 ha, heraf opdyrket i688: 598.

Tønder hartkom 1664 1688 1844 1903

133 79 70

Bebyggelsesenheder:

1600-10 164+ 1688 1802 1844 1903

Gårde:
1 14 14 9 9 9

Huse: 3

Huse m/ jord:
1 12 11 11

Huse ul jord: 2 4 1

I alt:
1 17 17 21 24 21

Størrclsasfordellng I tønder hartkorn:

1-4tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Gennemsnit

(36 ) 16a+
1 5 8 915

(43 ) 1688
7 4 3 5r5

(1oo) 1w
9 7 14

(1Oo) 1eo3
9 619

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 86 142 126

Børn: 43 70 53

I alt: ' 129 212 179
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FYNS AMT Herred:

Sallinge

Kommune:

Ringe

Sogn:

Hillers1ev



Eiorla'.r: Hj-llers1ev .3i..ItYlA i;
I
I! FYNS AMT
I
I

Herred:

Sal linge llillerslev

Basiddelsestorhold:

i leog

gåroe

L2

1A1a

IO

LJ civi kl in gsbeskrivelse:

Af det 342 ha store ejerlav var i 1688 opdlzrket ikke minore end 59t.Byen iravde da trevangsbrug- -i vangerag *eå Åallinge og takseredes for79 tdr.htk- mod 70 tdr. i 1844. i foiirold hertil 1r råndgildehartkor-net fra L664 påfaldende højt., hvilket delvis skylåes, åt der i 1673brev lagt jofd -fra ejerlavet til Gerskov hovedglårdsmark. Byens skovtakseredes i 1554 for 6 svj-ns oIden. Af det opririautig" stØrre ejerlaver HØjrup udflvt!"! og udparcelreret. EjendonÅ"ii;i-r,6r n**.r åjårta-vet-to separate beb_yggelsLr Øvre og Ned-re Hillerjev. Midt imellem deto bebyggelser findes Gammeltofte -agre (1582), nror det oprindeligeHirrersrev formentrig har rigget. xirken rigger isåreret ø'=tiil=t iej erlavet.
Hillerslev blokud,skiftedes i L7g3 og siden er 3 gårde flyttet ud.
r 1300-tallet bortmageskiftede skt. Knuds Kloster i odense sit gods iHirrersrev- Kronen håvde en enkert gårå, der i 15g4 bortmageskiftedestil Arreskov- Gelskov omtales alleråde som hovedgård i l-4g0. At dØmmeefter de manglende skattefri ugedagstjenere i- ioro skattemandtalletejede Gelskov arrer-ed-e på d-efte-tiaåpuirct storr set hele byen. r L664ejede Gerskov -\2 1t lvÅts 14 garåå.-å"r=:.ov selv havde da en hoved-gårdsmark på 59 td'r.ntr<. senefe kom Gerskov og=a i uesiaderse af deresterende enheder.

I -1783 i"agl\- G_p.'lskov i grevskabet Muckadell og først fra 1916 borr_solgtes bØndergodset

Antarlet af gårde var i L600-ta11et !4, men i forbinderse med eB ega-lisering nedsattes gårdtallet inden t774 rir 9 gårdel"e-å'Ii-r"? Ia..
Lrr\. Dg!!g sårdral os den esaliserede srrukrur nolat "å ;;å;;-'i3rior.rnden 1802 vaf anlagt L2 husmandsbrug, *.r, irerefter stagnerede udvik-lingen. Befolkningslaller rå aeiiåi'i-rgot berydeligt ravere end i1845.

r perioder er sarlinge herredsti_ng blevet afholdt ved Hillerslev kir-kegård.. ved mosen xir:kerung irar d.ei været en helrig kirde.
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Ili i Iers Ie.r SKEMA 6

illlerslev

FYIIS AMT

SaIIinge

Sammeniattsncie vurdering:

lngen
tnteresse: lnteresse:

irlxl Stor
interesse:

II Særlig
interesse:

interesse.

1) Anlægstype.
Hillerslev ejerlav rummer en delt adelby Øvre og Nedre Hi1ler-
slev, medens kirken ligger isoleret i den Østlige del. De to by-
dele er omtrent lige store og byformen er i begge tilfæ1de slyn-
get vejby. I 1700-ta11et egaliseredes gårdene under 6t,. l,tellem de
lo bydele vidner en ganmeltofte om forgængerens placering. Af oer
oprindelige ejerlav er HØjrup udparcelleret.

2l Ud.viklingsrype.
A1lered.e omkring L600 var ejerlavet (stort set) samlet under nabo
hovedgården Gelskov, der i 1673 inddrog en del af ejerlavets jord
til hovedgårdsmarken. Inden 1774 egaliseredes byen og i forbindel
se hermed nedsattes gårdtallet fra 14 til 9, llillerslev var enCnu
fæstegods i det 19. århundrede.

3) Historiske begivenireder:
I perioder afholdtes herredsting ved Hillerslev kirkegård.

Sammenfattende drejer det sig om en speciel anlægstype med flere ucvi
lingsnræssige karakteristika.

Rclilrt-vurderlng: Interesse.

De to bytomter er henholdsvis
opløst (Nedre Hillerslev) .

Kulturland,skabet har bevaret
stØrre skovareal. En ny bydel

delvis bevaret (Øvre Hillerslev) cg

en de1 af udskiftningshegnene samt
er opstået ved kirken,

Sær15-ge relikter: Kirke.

Arkæologiske interesser: 3 frilagte gårdtomter i Øvre Hillerslev
3 frilagte gårdtomter i Nedre Hillerslev. 1 gammeltofte.


