
 

Møllevej 26  

Matr.nr 7C Byggeår.1937-
1991 

Ejendoms.nr 29842  

 

1937 - Marie og Edvard Pedersen (Murer) 

Inger og Knud Eriksen 

1996 Dorthe Pedersen og Flemming Nielsen 

2005 - Christina Elisabeth Theike Skotte 

  



Møllevej 27  

Matr.nrllb Byggeår 1900 

Ejendoms. nr 29843  

 

1932 - 1940 Hans J Jørgensen 

1940 - Marius Jørgensen 

- 1988 Ellen Jacobsen 
  1988 Michal Haugård Petersen 
 

 
 



 

Møllevej 28 
Matr.nr 7d Byggeår1957 

Ejendoms.nr 29844  

 

1957 — 1993 Loise og Ejgil Nielsen (købmand) 

1993 - Oscar Hansen (elektriker) 

Ejgil Nielsen byggede ejendommen som købmandsbutik og beboelse ovenpå. 1 1993 
køber Oscar Hansen huset som bliver brugt til udstilling og opbevaring af el artikler 

 

 

 
  



Møllevej 28 

Matr.Nr: 7D Byggeår 1957 

Ejendoms.nr.4986-0  

1957 - 1993 Eigil Nielsen 

1993 - Oscar Gert Hansen 

Fra 1957 til 1971 havde Eigil Nielsen Købmandsforretning, boede privat til 1993 
hvor Elektriker Oscar Hansen købte ejendommen til udstilling, lejligheden over 
butikken bliver lejet ud  



  

Møllevej 29 

Matr.nr 10c Byggeår 1900-
1938 

Ejendoms.nr29845  
 
1900 - 1938 
1938 - 1963 Marie og Thorkild Hansen (brøndgraver) 

1963 - 1972 Lis og Jørn Stær (blikkenslager) 
1972 - 1982 Jordy Larsen (tjener på Orupgård) 

1982 - 1991 Conny og Mogens Bülow 
1991- Arne og Dorte Reitz Nielsen 

Til dette hus hørte en del jord som der blev dyrket grønsager på og solgt fra et lille 
skur nede på grunden. Jorden bliver solgt fra ca Og der bliver bygget børnehave lavet 
legeplads o.s.v 



 
 

Møllevej 30 

Matr. 7B Byggeår 1800 

Ejendomsnr. 29846 Vurdering 7450.OOO 

(2012) 

Viggo Isaksen 

1994 Tommy Jensen og Annelise Hartmann 

1994 - 2003 Lis og Svend Nielsen 

2003 - 2007 Tina Lorensen Nielsen og Brian Nielsen 

2007 - Karin Mona Hansen 

Møllevej 30 er et af de ældste huse i Idestrup har været under ombygning flere gange 

 



 
Møllevej 31 

Matr.nr IOb Byggeår 1902 

Ejendoms.nr 29847  

Christoffer Hansen (kørte liltlebil) 
Birgit og Bent Hansen 

Lonni og Aksel Larsen 

2004 - Keld Ellehave Johansen  



 

 

Møllevej 32 

Matr,nr 13h Byggeår 1880-1976 

Ejendoms.nr 29848  

1880- Orupgård 

2011- Brostrand Invest Aps 

Ejendommen her blevet bygget af Orupgård som brugs hvor arbejderne kunne handle 
for de penge de tjente. Penge som Orupgård selv havde lavet, så der var ikke andre 
muligheder for arbejderne end at handle her. Ca.1940 bliver det solgt til 
købmandsforretning og slagter butik. 1 1976 bliver det bygget om til lejligheder 

Bygningen mod syd var i mange år forsamlingshus indtil der bygges nyt på kirkevej 
19 i år 1901 – senere blev den brugt til andre formål – nu lejligheder 



 

Møllevej 33 
Matr,nr 15a 

 Byggeår 1875-1963 

Ejendoms.nr 29869  
 

1988 Mary og Svend Nielsen 

1988 - Ulla Krogh (Bibliotekar) 

2008 - Bjarne Kristensen 

 



 

 

Møllevej 35 „Præstegård"  

Matr nr la Byggeår 1927-1998 

Ejendoms.nr 29851  

Idestrup præstegård er bolig for præsten med familie ved Idestrup kirke 
Præstegården er bygget i 1927. I 1998 bliver konfirmandstuen bygget til 



 

Idestrup By brønd ligger efter præstegården  



 

Mollevej 37 

Matr.nr6H Byggeâr 1935 

Ejendoms.nr 29852  

1980                  Anne Grete Andersen og Jan Steen Andersen 



 

  

Møllevej 38 

Matr.nr 13 K Byggeår 1971 

Ejendoms.nr 29853  

 
 
1971- Svend Erik Frederiksen  



 
 

 
Mølievej 39 

Matr.nr 20a Byggeår 1925 

Ejendoms.nr 29854  
 

 

— 2002 Edith og Reinhold Hansen 

2006 - Christian Peter Zazzhi  



 

 

Møllevej 40  

Matr.nr 13 F Byggeår 1964 

Ejendoms.nr 29855 Vurdering  

1964 - 1998 Helga og Knud         
Andersen 

1998 - Lars Ole Nøhr 



 

 

Møllevej 41  

Matr.nr 6K Byggeår 1930-
1964 

Ejendoms.nr 29856  

 
 
1998 Ketty og Ib Nielsen 

1998- Pia og Thomas Zacchi  



 
 

 

Møllevej 42  

Matr.nr 13 E Byggeår 1940 

Ejendoms.nr 29857  

 
 
1940-2003 Isaksen 

2003 - Gitte Lilly Brandt 



 

 

 

Møllevej 43 
 

Matr.nr 6M Byggeår 1929 

Ejendoms nr 29858 
 

 

 
            1967  Karen Marie Petersen 
1967 – 1999  Margrethe Larsen 
1999 – 2005 Karina Olsen Breuning 
2005  Anne Vibeke Plenge 



 

  

Møllevej 44 

Matr. 4 T Byggeår. 1927-
1974 

Ejendomsnr. 29859  
 

Møllevej 44 har før været fodermesterbolig til Krogløvgården 

1976— 1979 Marianne og Niels Malmskov 

1979 — 1997 Johanne og Georg Ottosen 

1997 - Solveig Herholt Hansen  



 

 

 

Møllevej 41,43,45. 
Skovlykkegård. 

Skovlykkegård lå Møllevej 41-43-45-men brændte i 1926 den udflyttes nu til Møllevej 
53   



 

Møllevej 45 „ Ritorno"  

Matr.nr 61 Byggeår 1927 

Ejendoms.nr 29860 

1970 - 2005  Maja og Villy Rasmussen 

2005  Sonja Skov Christensen og Jakob Christensen 

Huset er bygget på brandtomten efter „Skovlykkegård" som brændte i1926, og blev 
genopført uden for byen møllevej 53 i år 1926 



 

Møllevej 46  

Matr.nr 4e Byggeår 1896 

Ejendoms.nr 29861 Vurdering 
740.000 

(2012) 

— 1959   Karl Andersen (Møllevej 28) 

1959 — 1981 Ingeborg Vinder (Sildestrup) 

1981 — 1990 Valborg og Asger Kristensen (Bramstedvej 8) 

1990-   Susanne og Frank Jørgensen   



 
Møllevej 47 

Matr.nr61 Byggeår 1927-2000 

Ejendoms.nr 29862 
 

1981 Stokholm 

1981- Mette Gath Petersen og Henning Hartvig Petersen. 
Huset er bygget på brandtomten efter ”Skovlykkegård” som brændte i 1926 og blev 
genopbygget uden for byen, Møllevej 53 



 

Møllevej 48 Krogløvgården 

Matr.nr 4 a Byggeår 1900-1990 

Ejendoms nr 29863  
 
 

1900 - 1910 
1910-1939 Marius Krogh 
1939- 1954 Gudrun og Erik Hjort Larsen (forpagter) 

1954- 1969 Gudrun og Erik Hjort Larsen 
1969 -1970 Kornfirmaet Quade 
1969 2007 Conny og Kaj Olsen 

2007 - Karl Verner Skyggedal Rasmussen 



 

Krogløvgård. 

Til gården i Idestrup der i første halvdel af 1800- tallet hørte under Nykøbing hospital, var der 84 
tønder land agerjord, 14 tønderland eng og 9 tønderland skov. 
1 1841 blev Peder Madsen (Krog) født i Tingsted den 15. april 1819, søn af gdr. Mads Larsen Smed 
og hustru Bodil Pedersdatter, gift med en ung enke i Idestrup, der var ejer af Kroggården, (senere 
Krogløvgård) og hvorfra navnet Krog kommer, hun døde ca. et års tid efter brylluppet, vistnok i 
barselsseng. 
1 1843 blev Peder Madsen Krog, gift med Marie Kirstine Pedersdatter, født 26 april 1818, hun var 
datter af Gdr. Peder Hansen Krog i Kraghave og Hustru Marlene efternavn ukendt. Peder og Marie 
fik 9 børn hvoraf de 4 døde som små. 
Den ældste søn Frederik, blev gift med Hanne, som var datter af Gdr. Hans Larsen, denne gård 
lå lige overfor Krogløvgård, men nedbrændte under et frygteligt uvejr i 1926, der ligger nu huse 
på brandtomten, gården blev genopført, " Skovlykkegård", og ligger nu på Møllevej nr. 53. 1 
1882 blev sønnen Peder gift med Dorthea Hansen Steffensen fra Højet, og de overtog 
Krogløvgården, de fik sønnerne Peder Karl Marius Pedersen Krog, født den 21. februar 1883, 
og Torkild Krog født den 21. juni 1902, om der var andre børn ved jeg ikke. 
Ca.1910 blev Peder Marius Krog, gift med Jensine Jørgensen Boesen født den 24 maj 1883,og de 
overtog Krogløvgården, her fik de 4 børn, Helge Peder, ( læg mærke til at alle drengene hed Peder), 
Gudrun, Elisabeth og Ruth 
Villaen Birkely der ligger på Møllevej nr. 56 blev opført som aftægts bolig til Peder og Dorthea, 
jorden den blev opført på hørte til gården, ligesom jorden, de andre huse, der ligger i den række, har 
gjort. Da den yngste søn Torkild, blev så gammel, at han også skulle have en gård, kom der 
forhandlinger i gang med Anna og Chr. Pommer, som havde en gård i Sdr, Vedby som de gerne 
ville af med, resultatet blev at Anna og Chr. Pommer fik villaen og Torkild fik gården. 
I 1939 blev Gudrun, født den 30 oktober 1914, som havde været hjemme, for at hjælpe sin far, 
efter hendes mors død i 1934, gift med Børge Hjorth Larsen, født den 12 januar 1910, han 
forpagtede Krogløvgården frem til Peder Marius Krogs død i 1954, hvorefter han overtog den, 
dette betød at Børge og Gudrun nu skulle skifte med Gudruns søskende. Gudrun og Børge fik 3 
børn Tove, Finn og Ole. 1 1959 døde Gudrun af sygdom (kræft). 1 1961 blev Børge gift igen, med 
Inger Ørsberg, de fik sønnen Henning. Dette giftermål betød, at Børge skulle skifte igen med sine 
børn af første ægteskab, og da dette faldt sammen med, at tiderne op gennem 60'erne var dårlige 
for landbruget, og den ene svinestald brændte, som følge af et lynnedslag sommeren 1966, måtte 
han lade gården gå på tvangsauktion i august 1969, hvor kornfirmaet Quade købte den, og et årstid 
efter solgte den til Connie og Kai Olsen 
Det var lidt om gårdens ejere som jeg kender det. Så vil jeg fortælle lidt om livet på gården i de år 

jeg kender til, ca. 1950 til 1970. 
Gården var på det tidspunkt en firlænget gård med en gårdsplads i 

midten, gårdspladsen var af brosten og jeg husker tydeligt, at der i midten var en større sten hvori 
der var indhugget PM 1863 (i dag ved jeg at det må have betydet Peder Madsen) jeg ved ikke om 
dette var årstallet for bygningernes opførsel eller årstallet for gårdspladsens anlæggelse. 
Kendetegnet på gården var to gamle kampestens huse, som lå på hver side af indkørslen, når man 
kom fra byen. 
Det til venstre blev brugt som brændehus og cykelskur, det til højre var bygget sammen med en 
noget nyere bygning (som var gårdens nyeste bygning, og opført i gule mursten), den blev brugt til 
svinestald, det var den der brændte, af et lynnedslag sommeren 1966, kampstenshuset blev brugt 
som kyllingehus, det tog ikke skade ved branden, men blev dog ret hurtigt efter branden revet ned, 
der blev aldrig senere opført nogen bygning på det sted. Stuehuset var/er af gule mursten, 
udlængerne og staldene var med bindingsværk, der var stråtag på noget af det og eternit plader på 
resten, stråtaget blev dog i årenes løb udskiftet med eternitplader. 
På gården var ansat en karl, et fodermesterpar, (hans kone hjalp med at malke og andre ting hvad 

der var at gøre med køerne), en daglejer (arbejdsmand) som kom og hjalp, når der var brug for det, 
og en ung pige i huset. 
Dyreholdet bestod af heste, jeg kan huske vi havde 8 heste, fra først i 50erne blev de dog gradvist 
afløst af traktorer, den første traktor var en Fordson på jernhjul den led "døden" en søndag morgen, 
hvor den stod nede i mosen og pumpede vand, (det var inden jorden blev drænet), stemplet fløj ud 



 

af siden på den, med et mægtigt brag. Så kom Massy Harris, Massy Ferguson o.s.v. Ellers havde vi 
ca. 35 malkekøer foruden noget ungkvæg, der blev malket 2 gange om dagen, morgen og aften, 
mælken blev af fodermesteren, hver morgen kørt til Orupgård i mælkejunger, med hest og vogn, så 
kom der en lastvogn som kørte Orupgårds mælk og vores mælk til 
København, om der var mælk fra andre gårde også, ved jeg ikke. Så var der også nogle grise, høns, 
kalkuner, ænder, gæs, kaniner, katte og hunde. Midt i 50erne blev køerne solgt, fodermesteren sagt 
op, og der kom mere gang i griseproduktionen. 
På markene blev dyrket roer, de blev sået med såmaskine, med heste for, og en mand gik bagved, 
de blev tyndet med håndkraft, ofte med et kort jern, der blev renset for ukrudt, imellem rækkerne 
med en radrenser, som også blev trukket af heste og en mand gik bagefter, de blev pløjet løs med, 
jeg tror, en et furet plov, også trukket af hest/heste og en mand gik bagefter, ( der var ingen grund 
til motion når arbejdsdagen var slut) for til sidst at blivetaget helt op med håndkraft og toppen 
hugget af med en speciel kniv (også med håndkraft) toppen blev lagt i rækker, bagefter læsset på 
en vogn og kørt hjem i siloen og lavet tit ensilage, der var foder bi. a. til køerne, hvis det var 
foderroer blev de kørt hjem til gården og lagt i en kule, og ligeledes brugt til foder til dyrene i løbet 
af vinteren, hvis det var sukkerroer, blev de kørt til stationen (dengang var der station i Idestrup) 
hvor der holdt nogle togvogne, som roerne blev læsset over i , og kørt med toget til Nykøbing 
sukkerfabrik, alt foregik dengang med håndkraft, heste, og vogne med træhjul som var belagt med 
stål. 
Der blev også dyrket korn, mest hvede og byg, det blev ligeledes sået med en såmaskine, trukket af 
heste og en mand gik bagefter, når der så skulle høstes, blev selvbinderen sat efter hestene og 
kornet blev klippet af roden, og bundet til neg, der blev lagt på marken, så gik der nogle folk, karle, 
og piger og rejste negene op, og samlede dem i stakke med 8-10 neg i hver "trave", så kornet kunne 
stå på marken og tørre, inden det så blev kørt hjem og tærsket med tærskeværk, ( tærskeværket var 
en stor firkantet kasse på hjul, der var nogle steder flere gårde om det samme 
tærskeværk, tærskeværket blev drevet ved strøm, kornet blev lagt i af en mand i midten af 
tærskeværket, i den ene ende løb sæden ud af nogle tragte ned i sække, i den anden ende kom 
halmen ud, der stod en mand og så efter, at den var bundet i knipper, inden den med en transportør 
blev transporteret til halmtoftet). 

Efterhånden kom så flere og større traktorer, og mejetærskeren kom, først den der blev trukket af 
traktor, senere den selvkørende, og alt blev meget nemmere og landbruget blev nærmest affolket. 

Majs blev der også dyrket, som føde til køerne. 
I nogle år blev der også dyrket hør, til Tåstrup hørskætteri, det var vi børn med til at ruske, på 
skætteriet blev der lavet sengetøj, håndklæder og duge som vi fik tilbage i færdig syet stand, eller i 
metermål så man selv kunne sy af det, jeg husker engang var der så meget stof tilovers, så der 
kunne sys en kjole til mig, hvid med en lille blå tern, det var en fest. Jeg var ellers lidt forkælet 
hvad tøj angik, min mor havde en veninde i København, der havde en datter der var et par år ældre 
end mig, de var ret velhavende, og derfra arvede jeg meget tøj. Man kunne jo som følge af 2. 
verdenskrig ikke købe ret meget, mor vendte flipperne på fars og morfars skjorter, ellers tog hun 
det nederste af skjorten og syede en ny flip. 
I Køkkenhaven blev dyrket alt hvad der skulle bruges i husholdningen, kartofler, grøntsager, 
forskellige bær, jordbær, solbær, ribs og stikkelsbær, hindbær, af frugttræer var der æbler, pærer og 
blommer, indtil fryseren kom, blev der syltet, kogt saft, lavet marmelade og henkogt af det hele, 
for at det kunne holde sig og det kunne blive anvendt, det første jeg kendte til en fryser var 
andelsfryseren her på Tangetvej i Idestrup, her kunne man leje et rum, der var dog ikke altid plads 
til det hele, så den blev oftest brugt til kød, for der blev jo også slagtet, grise på IOO kg eller mere, 
og køer/kvier, fjerkræ, dette måtte man tidligere opbevare i sulekarret, hvor det blev saltet for at 
det kunne holde sig, op gennem 6erne fik hver hustand dog deres egen fryser og køleskab, det var 
en stor hjælp, ligeledes blev det elektrisk komfur almindeligt, hvor man ellers havde brugt brænde 
komfur til at lave al mad på og varme alt vand der skulle bruges i husholdningen, og til personlig 
hygiejne tit hele familien, det foregik ofte således, der blev sat en zinkbalje ind på køkkengulvet, 
også blev den fyldt med vand det var oftest den måde vi børn kom i bad på, vi var dog meget 
heldige, vi havde badeværelse med badekar, der var en vandbeholder med kakkelovn under, så når 
de voksne skulle i bad blev der fyret op i den, man kom ikke i bad hver dag ca. en gang om ugen. 
Tøjet blev der også passet på , vi havde hver et sæt skoletøj det måtte vi lægge så snart vi 
kom fra skole, for vi skulle bruge det igen i skolen næste dag, og jeg tror kun det blev vasket 
når vi havde ferie, og man havde som regel kun det samme sæt, jeg husker en vinter hvor 



 

jeg havde et par skotsk ternede bukser, da vi nåede foråret var rumpen så tyndslidt, så når 
man holdt bukserne op mod lyset kunne man kigge igennem dem. Godt det snart var 
sommer. 
Angående vask af tøj, der blev fyret op under de 2 store gruekedler (en gruekeddel var en stor gryde 
med en kakkelovn under, her fyrede man med brænde ) der stod i bryggerset, så man kunne få noget 
varmt vand, et stort trækar blev sat ind, dagen før var noget tøj lagt i blød i nogle zinkbaljer, denne 
storvask foregik ca. en gang om måneden, og strakte sig som regel over et par dage. Så blev det store 
trækar fyldt med varmt sæbevand, og man startede med at vaske det hvide tøj, efterfølgende det 
kulørte og til sidst mandfolkenes arbejdstøj, alt sammen i det samme vand hvor man så hældte lidt 
mere varmt vand og lidt mere sæbe i efterhånden som det blev koldt, det der skulle koges blev kogt 
i en af de store gruekedler, til sidst blev tøjet skyllet i det store trækar i samme rækkefølge som det 
var blevet vasket, oftest i koldt vand, for det var ikke til at følge med ti,l at varme alt det vand, tøjet 
skulle skylles 3 gange der var jo meget tøj, da det var alt lige fra sengetøj til hygiejnebind,( dem 
syede man selv, ofte af gammelt undertøj, man kunne ikke købe fabriksfremstillede), det var ikke 
alene familiens tøj man vaskede, det var også den unge piges og karlens, det hele foregik med 
håndkraft og på vaskebræt ( et aflangt stykke træ, som var beklædt med et bølget stykke zink, hvor 
man så gned tøjet op og ned af, indtil det var rent, med to ben som man satte ned i vaskebaljen). Det 
var et stort arbejde, at vaske tøj inden vaskemaskinen kom, den første vaskemaskine vi havde havde 
vi sammen med nogle naboer, det var sådan en tøndeformet en, hvor der i midten var en "stålfidus", 
der ved hjælp af strøm kørte frem og tilbage og på den måde skrubbede tøjet, så slap man for 
vaskebrædtet, men der skulle stadig skiftes vand i tromlen manuelt, når tøjet skulle vaskes og skylles, 
lidt senere fik vi så en vridemaskine, der blev sat på vaskemaskinen, men den skulle betjenes med et 
håndtag, man drejede på, det var mit arbejde. Så skulle tøjet hænges ud, for at tørre eller op på loftet 
om vinteren, så skulle det hele stryges eller rulles, og så skulle rullen også drejes rundt, der var ikke 
noget der hed strygefri. Få år senere kom den fuldautomatiske vaskemaskine og vi havde fået 
centralfyr, godt nok var brænde og koks varmekilden men nu var der varmt vand i hanerne, den rene 
svir. 
Vinteren gik bl.a. for mandfolkenes vedkommende med at skove brænde køre det hjem, flække og 
stable det. Om sommeren når der var tid, blev der gravet dræn, der var meget landbrugsjord der 
ikke var drænet dengang, det betød at der ofte stod vand på markerne og at udbyttet ikke blev så 
stort, og vi havde jo mosen, som var lavt liggende areal, der havde været græs til køerne, men efter 
vi ikke havde køer mere, skulle her drænes før der kunne gro andre afgrøder. 
Der var meget arbejde både for store og små men der var en glæde og tifredsstillese ved arbejdet, 
og man lærte at skønne på de små ting bl.a. var det sådan, at kun når der var fest, fødselsdag, jul 
eller andre særlige højtideligheder, fik vi 3 børn lov til at dele en hel sodavand. Først i december 
måned købte far altid en kasse appelsiner i brugsen, hvor vi hver aften hele december måned, fik 
hver en appelsin, det var luksus når appelsinerne kom, man kunne ikke få dem hele året, ligesom al 
anden udenlandsk frugt først blev almindeligt i butikkerne nogle år senere. 
Der i efterkrigsårene var der også rationering på sukker, smør og kaffe. Så når man ikke havde 
flere rationeringsmærker kunne man ikke købe mere, det varede helt til begyndelsen af 50erne. Da 
jeg skutte i skole, skulle jeg begynde i Tjæreby forskole hos frk. Høgsbro, hun underviste de første 
3 klasser, vi gik i skole hver anden dag 1. klasse gik tirsdag, torsdag og lørdag. 2.og 3. klasse gik 
sammen, de gik så mandag, onsdag, og fredag. Vi var 8 elever i vores klasse 6 piger og 2 drenge. 
Vi var 4 piger her fra Idestrup der altid fulgtes ad, det første år gik vi, da vi startede i anden klasse 
havde vi alle 4 fået hver en cykel, der var 3 km. til Tjæreby. 
Trods alle disse " trængsler", husker jeg min barndom som god og lykkelig, der blev snakket og 
grint, der var liv, der var en tryghed og forståelse for hinanden, og ikke mindst en respekt for 
andre mennesker og ting, som man godt kunne ønske sig lidt mere af i dag. 
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Solveig og Helge Pedersen, Sværdborg. Par ret har datteren Dorthe Birgitte, født d. 16.-1.-1973. 

K.K.O. har været på Høng Landbrugsskole. Han er medlem af planteavlsudvalget i Lolland Falster og Møns 
Landboforening, Østlige Øers specialafgrødeudvalg, i bestyrelsen for kontraktavlerforeningen, i bestyrelsen 
for Seas og i repræsentantskabet for Steff Houlberg. Han over tog gården i januar 1971 fra Hjort Larsen. 

Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 43 ha., der er frasolgt 2 ha. 

Stuehuset er opført ca. 1866 og restaureret flere gange, senest i 1989, svinestalde er opført ca. 1866 og 
senest renoveret i 1978, svinestalde er opført 1973, 1978 og 1986, lade 1920, maskinhus 1980 samt 
gylletanke 1978 og 1986. Gården drives med en besætning på 200 årssøer, 400 solgte smågrise og 3.600 
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og rødbeder. Der er 3 traktorer, I mejetærsker, 
rødbedeoptager, sortereranlæg, enkornssåmaskine, roeoptager, plansilo, koldt lufts tørrer i, fuldautomatisk 
fodringsanlæg og fuldautomatisk udmugningsanlæg. På gården er ansat I heltids og I deltids medhjælper. 
Maskinstation bruges lidt. 

  



 

 

Møllevej 49 

Matr.nr 3 A Byggeår 1902 

Ejendoms nr29864  

 
1902 - 1959 Skole for de store klasser 

1959- Anne-Lise og P Smith (Amtslæge) 

2013 Erik Frikov 

2013 - Merete Leth og J. Hansen 

Denne bygning var skole indtil 1959 hvor centralskolen blev bygget, og børn fra 
Idestrups gamle sogn blev samlet der 

 



 

 



 

  

Møllevej 50  

Matr.nr 4R Byggeår 1962-
1980 

Ejendoms.nr 29865  

 
 
1962 - Lærerbolig til Idestrup Centralskole 

— 2005 Bente og Cyrill Jørgensen 

2005 - Kim Thorbjørn Skåning  



 

Møllevej 51.  

Matr.nr 3b Byggeår 1899 

Ejendoms,nr29866 

 

— 1967 Katrine og Harald Jørgensen 

1967 - 1982 Katrine Jørgensen 

1982 - 1984 Inger og Poul Jensen 

1984 - 1989 Inger Jensen 

1989 - Thyge Lau Lørup 

Møllevej 51 har tidligere været landbrugsejendom, Katrine og Harald Jørgensen 
solgte jorden fra ca.1970 til Sydfalster kommune som udstykkede til byggegrunde 

 

  



 

Møllevej 52  

Matr.nr 4q Byggeår 1962 

Ejendoms.nr 29867 Vurdering 
780.000 

(2012) 

1962 - 1979 Camilla og H.J. Andersen (skolelærer) 

1979 - 1996 Helene Dyrløv Madsen (Ulslev Pavillon) 

1996 Bjørn Jønsson 
 
 
  



 

 

Møllevej 53, Skovlykkegård Byggeår1926 

Matr.nr6A 

Ejendoms.nr 29868 

 

 

1963 Ingeborg og Carl Huge 

1963 - 1996 Inge og Kristian Larsen 

1996-2002 Dorte og Karsten Larsen 

2002 - Lene Philipsen 

Gården lå oprindelig på Møllevej 41-43-45 men brændte i 1926 hvor efter den bliver 
bygget uden for byen nu møllevej 53 

  



 

MØLLEVEJ 53, "SKOVLØKKEGAARD", 4872 IDESTRUP, tlf. 53-

848089. 
KRISTIAN LARSEN, gårdejer, født d. 8.-11.-1933, søn af Rigmor og Svend Aage Larsen, Jels, gift d. 27.-
6.-1959 med Inge Bjerre Christensen, bademester, født d. 17.-12.-1938, datter af Karen og Jens Bjerre 
Christensen, Sdr. Ørslev. Parret har børnene: Charlotte, født d. 13.-6.-1961, 

Karsten, født d. 27.-3.-1964, Vibeke, født d. 16.-2.-1966 og Sara, født d. 25.- 9.-1975. 

K.L. er lærer og har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.1963 fra Karl Huge. 

Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 23,8 ha. 

Stuehuset er opført i 1926 og senere restaureret, kvægstald, svinestald og lade er opført i 1926, derudover er 
der foderhus, som er ombygget til garageanlæg. Planteprodul<tionens salgsafgrøder er roer, korn og lucerne. 
Der er 2 traktorer, plan- og tårnsilo, varmt og koldt lufts tørrer i og halmfyr. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet. 

  



 

Møllevej 54  

Matr,nr 4p Byggeår 1959 

Ejendoms nr 29869 Vurdering  
- 

 
1959 - 1974 Lærerbolig til Krogløvskolen 

1974 - 2003 Edith Kruse Hansen 

2003 2010 Niels Kruse 

2010- Connie Majbrit Hannibal Pedersen og Erik Otto Pedersen 



 

 

Møllevej. 56  

Matr.NR 4H Byggeår 1910 

Ejendoms nr.50168  

1929 1980 Anna og Chr Pommer 

1980 Judith og Finn Rasmussen Idestrup Trælast handel 

Ejendommen blev bygget som aftægts hus til Krogløvgården Anna og Chr Pommer 
kom fra Sdr. Vedby familie til Marius Krogh Krogløvgården  



 

 
 

  



 

Møllevej 58 

Matr.nr 40 Byggeår 1958 

Ejendoms nr 29871  

 

1958 - Grete og Knud Jensen  



 

Møllevej 60  

Matr.nr 4M Byggeår 1947 

Ejendoms.nr 29872  

 
 
1951 -  1957 Kirsten og Bent Hansen (Murermester) 

1957 - 

2011 Ellen og Børge Olsen 

2011- Borregård Aps 



 

Mollevej 62 
Matr nr 4F Byggeàr 1900 

Ejendoms nr 29873  

 

2005 Arne Poulsen 

2005 - Karine Olsen Breuning 

Karina Olsen Breuning àbner kosmetiksalon. efter en stor renovering af 
huset  



Idestrup 

Møllevej 64 

Matr.nr4 N Byggeår 1954 

Ejendoms.nr 29874 
 

 
 
1954 - 1964 Ruth og Svend Larsen 

1964 - Tove og Børge Hansen  



 

Idestrup Skovgård 

Møllevej 66A Byggeår 1872-1915-1959 

Matr,nr 7a  

Ejendoms,nr 29875  

Klerine og Christian Larsen (Christian er født 27.5.1865 og Klerine er født 
10.9.1867 i Horslunde) 

1978  Margrete og Albert Larsen 

1978 – 2013  Bente og Arne Jeppesen 

2013 -   Kennet Norman Jeppesen 

Skovgård brændte i 1959 og bliver bygget op igen 
 

 

 



 

. 



 

BENTE OG ARNE JEPPESEN, gårdejere. 
A.J. er født d. 30.-5.-1937, søn af Inger og Peder 
Jeppesen, Stubbekøbing, gift i marts 1960 med Bente 
Larsen, udearbejdende, født d. 9.-9.-1939, datter af 
Margrethe og Albert Th. Larsen. Parret har sønnen 
John, født d. 

7.-6.- 1960. 
Parret overtog gården, der har været i slægtens eje i ca. 150 år, i oktober 1971 fra B.L.'s far. 

Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 22 ha., der er 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet 17 ha. 

Stuehuset er opført i 1960, kvægstald og svinestald 1959 samt maskinhus 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og frø. Der er 3 
traktorer, I mejetærsker og roeoptager. Maskinstation bruges meget lidt. 

 

  



 

Møllevej 68 

Matr.nr5az 
Byggeår 1926 

Ejendoms.nr 29876  

1926- Augusta og Carl Marius Jensen 

 

2009 Astrid Jensen (Bogholder) 

2009 -2015 H Rohrbech  

2015 - Nanna Møller West og Kristoffer Walther 

 

  



 

Møllevej 66B 
 Matr,nr7a Byggeår 1985-1998 

Ejendoms,nr 34909 

Transformator bygget af S. E.A.S.- N.E.V, Produktion. Til elforsyning for hele 
Sydfalster 

 

 
  



 

 

Møllevej 70  

Matr,nr 5m Byggeår 1887- 1999
Ejendoms,nr 29872  

 

 

1887 - Kirstine og Morten Jensen 

Skovridder Bang 

 2009 Jane og Ebbe Lander 

2009 - Ebbe Lander 

 

 


