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Smedagervej 33 er bygget som et hyrdehus i 1732. I 1752 blev der tilbygget 2 fag, som 

så fungerede som skolestue. I 1773 var der ikke længere brug for byhyrden, hvofor 

hyrdehus med toft og kålhave samt skolestue blev solgt til en smed og børnene måtte 

undervises rundt omkring på gårdene. Skolen har dog næppe været helt overflødig, for i 

året 1800 måtte sognefogeden i Rebbøl selv antage en skoleholder for at få sine børn 

undervist, og børn fra Smedager, som ellers denne vinter skulle have besøgt skolen i 

Vollerup, fik lov til at deltage i undervisningen hos ham.  

 

Indtil 1841 hørte Smedager og Rebbøl formelt under Bjolderup skoledistrikt, men da 

Smedager selv havde en biskole for de mindste børn, betalte man kun en tredjedel af 

skoleindtægterne til sogneskolen. Da Rebbøl var utilfreds med betalingen til skolen fik de 

lov til at nøjes med at betale 2 tredjedele af de skolebyrder, som pålagdes dem. 

Når Smedager skulle betale broderparten af skolebyrderne, ville man også bestemme, 

hvor skolen skulle ligge. Den lille hyggelige skole, som opførtes i 1843, kom derfor til at 

ligge i Smedager by – Smedagervej 46. Den fik ikke tillagt jord, og det blev vel nok i de 

kommende år den egentlige årsag til, at skolen havde svært ved at få kvalificerede lærere. 

I 1879 fik Smedager og Rebbøl en ny fællesskole – Rebbølvej 49. Smedager ville helst 

have udvidet den gamle skole inde i byen, idet det ville være det billigste, men det ville 

Rebbøl på ingen måde gå med til. Resultatet blev, at den nye skole kom til at ligge 

midtvejs mellem de to byer. 

I 1940 blev Rebbøl Centralskole taget i brug og den omfattede Smedager, Rebbøl, 

Vollerup og Gåskær. Denne skole er i dag Folkekulturhuset Rebbøl-centret. 

De senere ejere af Smedagervej 33 er: 1860 Peter Jørgensen, 1872 Christian Thomsen 

Ganderup, 1884 Peter Clausen Petersen, 1921 Anton Petersen.  

I 1922 købte Nis Mathiesen ejendommen og i 1962 overgik den til sønnen Andreas 

Hansen Mathiesen og konen Kirsten. 

 

Efterskrift januar 2017:  

Kirsten og Andreas Hansen Mathiesen bor stadig på ejendommen. 


