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I Hillestrup har oldermandslauget gjort et stort stykke arbejde på at forske i landsbyens historie. I kong 
Valdemars Jordebog fra 1200-tallet nævnes Hillestrup, der dengang hed Hyldæstorp, og navnene Ulv, Grim 
Ulv, Peder  Julikson, Bo Hase og Peter Magnuson nævnes.  
I 1300-tallet kom de frie bondegårde under landbrugskrisen ind under Nykøbing slot. Omkring 1500 bestod 
byen af tre store gårde, der altså tilhørte kronen, men i 1624 skete en væsentlig ændring. I nogle år havde der 
boet to familier i hver af de to gårde men kun én i den tredje gård. Nu bestemtes det at hver af de fem 
familier skulle have lige meget jord. Byen blev pludselig til fem lige store gårde og bymarken blev 
fuldstændig omrebet. En af disse fem gårde var ”Malmmosegaard” 
I 1766 afhændedes de falsterske krongodser og oprettedes ti hovedgårde. Orupgaard blev en af hovedgårdene 
og hertil gik Hillestrup. 
Den nye ejer og herre var justitsråd Chr. Hincheldey som døde i 1793. Arvinger solgte Orupgaard og dermed 
også Hillestrup til Baron de Selby, hvis søn Chr. Selby i 1840 solgte til Edvard Tesdorf som i 1847 solgte 
Hillestrup-gårdene til selveje. 
Der findes en komplet liste over fæstere og ejere af Malmmosegaard siden 1569 hvor fæsteren hed Anders 
Bonde. Herefter følger 1610 Morten Mysse Bonde, 1643 Peder Mortensen, 1653 Morten Hansen Myssen, 
1694 Hans Boesen, 1718 Peder Hansen Boesen, 1736 HP Boesen, 1832 HP Boesens enke, 1845 Niels 
Mikkelsen Boesen, 1871 Mikkel Nielsen Boesen, 1890 Mogens Hansen, 1900 Niels Peder Pedersen Kylling. 
1919 Hedder ejeren Karl Pedersen Kæmpegaard, men allerede året efter hedder han Georg Palle fra Sallerup. 
1931 køber Hans Pedersen Kylling ”Malmmosegaard” tilbage efter tvangsauktion. Derefter er det Peter 
Andersen, der er gift med Louise Lerche som ejer i 1932 og deres søn Otto Andersen og svigerdatter Anni 
overtog gården i 1965. De har fire døtre. 
Det var Niels Peder Pedersen Kylling der u årene 1909-10 byggede en ny gård med stuehus i røde sten, 
frontespice og tagsten. Siden blev der i 1967 bygget en 500 kvadratmeter stor svinestald. 
I dag drives ”Malmmosegaard” med sine 54 tønder land plus 25 tønder land i forpagtning med opfedning af 
ca. 600 slagterisvin. Der er desuden et dyrehold på to heste, 40 høns, tre får og nogle kaniner. 
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Hillestrup Oldermandslaug 
Hillestrup Oldermandslaug holdt i fredags det årlige oldermandsgilde hos oldermanden Regin Jørgensen i 
Hillestrup. Oldermanden bliver valgt for et år af gangen og det sker efter matrikelnumrene. Den nye 
oldermand blev efter listen Knud Skytte der har matrikel nr. 1 
Seks gårde er med i lauget og ”rentirerne” deltager også med stor glæde i gildet. 
En særlig gæst ved dette års oldermandsgilde var Karen Vind fra Danmarks Radio som vil redigere en 
udsendelse om det gamgle oldermandslaug. Udsendelsen kommer indenfor en overskuelig fremtid og vil – 
hvis det er muligt – blive omtalt i Sydfalster Nyt. 
Oldermandslauget er noget særligt i Hillestrup. Man begynder kl 17 med spisning og ”tyndt” til sådan, som 
det har været skik fra meget gamle dage. ”Tyndt” vil sige at man skal konsumere et bestemt kvantum. 
Det er dog ikke blot mad og drikke man interesserer sig for. Under gildet drøftes forskellige anliggender og 
eventuelle problemer løses. Protokollen bliver ført og så er der kaffe omkring midnatstide og derefter 
kommer kortene frem. Gildet slutter sent på natten eller om morgenen om man vil – og det sker med natmad. 



 


