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Fortælling af Ellen Kimer „Hestene" 

På et tidspunkt ledte jeg efter billeder af gamle landbrugsredskaber, og da blev jeg klar 
over, at der slet ikke var redskaber, der var blevet fotograferet, men hestene! Forkarlen 
med sit spand, andenkarlen med sit spand. En undtagelse var måske selvbinderen med 
fire heste for. 

På andre billeder er der måske også en plov, harve eller hesterive for, men det er helt 
tydeligt at det er hestene der er i fokus. Hestene havde også navne, køerne måtte nøjes 
med numre. 
 
Jeg blev gift i 1938, og i de første år af vores ægteskab var det næsten kun heste der blev 
brugt. Der var dog et par enkelte undtagelser. På Orupgård og hos Palle i Elkenøre var der 
i trediverne traktorer på jernhjul. 
 
Krigen vendte op og ned på mangt og meget, og efter krigen begyndte der ret hurtig at 
komme traktorer, men der var ikke ret mange der troede på, at det kunne lade sig gøre at 
drive en gård uden heste. Det var nu også mere hyggeligt med hestene. Der er ikke meget 
poesi over en traktor — man kan ikke høre lærkerne synge. 
 
Den sidste hest vi havde. hed Klaus. Den var alene i mange år. Den blev vist mest af 
fodermesteren. Når køerne var på græs, ude i noret det område, som blev kaldt 
tangparten. Så blev Klaus spændt for vognen med de tomme mælkespande på udvejen og 
hjem igen med de fyldte spande. Sommetider var der børn med, som fik sig en lille 
køretur det var en sorgens dag da vi måtte sige farvel til Klaus. Jeg så det fra 
køkkenvinduet. 
Der blev vist fældet et par tårer 
 
Mange år efter kunne jeg vågne om natten og tro jeg havde hørt hestene skrabe i stalden 
et ekko fra svundne tider! 

  



Pregehøjvej 
 
Pregehøjvej 1 
Matr.nr. 25b  
Ejendoms.nr.30361 
Byggeår 1900  
 
1900-1968 ? 
1968 - 1978  Anne Marie og Erik Jørgensen 
1978 - 1983  Kirsten og Lennart Riis 
1983 - Hanne og Freddy Jørgensen 
 
 
Pregehøjvej 1 
1 20erne ejedes huset af 
Grete og Julius Hansen. 
Julius havde bil og kørte 
mælk rundt til husene i 
Nykøbing, så derfor hed 
han aldrig andet end 
mælke Hansen. Grete døde 
midt i 50erne. 
Efterfølgende flyttede en 
søn med en sønnesøn samt 
en datter og 2 dattersønner 
ind. Datteren var blevet 
skilt, ind hos deres far, så 
der var mange mennesker i 
det lille hus. Julius Hansen 
døde i 1968 og huset blev 
så solgt til Anne Marie og Erik Jørgensen som kom hertil fra Østfalster Erik 
var lagerarbejder hos Kornfirmaet Kryger i Nykøbing 1 1978 solgte de så 
huset og flyttede til Idestrup.  
 
De nye ejere var Kirsten og Lennart Riis, han var brandinspektør i Sydfalster 
de sælger huset i 1983 hvor Hanne og Freddy Jørgensen køber huset 

Noteret februar 2012 / Kaj Jørgensen  



Pregehøjvej 2 „Kroghsgård" 
Matr.nr12a  
Ejendoms.nr.30362  
Byggeår 1857  

1857- 1874  Fæstegård under Orupgård 
1874 -1888  Hans Rasmussen 
1888- 1920  Kirsten og Jørgen Jensen 
1920-1956 Johannes Jensen Krogh 
1956-2003  Kirsten og Jørgen Krogh 
2003 -2011  John Krogh 
2011-              Mogens Lund Andersen   

 

Pregehøjvej 2 " Kroghsgaard " 
1992 tilkøbes 10 Ha fra ejendommen Tangetvej 6 fra Gutte og Ole Jensen 

2003 sælger Kirsten og Jørgen Krogh "Kroghsgaard" til deres ældste søn John 
Krogh Som i forvejen har "Lundumgaard " i Sdr.Tåstrup , men bliver boede til 
leje i stuehuset I 2005 dør Jørgen Krogh 

1 2011 Mageskifter John Krogh 31 Ha fra " Kroghsgaard" med Mogens Lund 
Andersen Tangetvej 3 og få i bytte 32 ha i Sdr. Tåstrup som Mogens Lund Andersen 
har købt til samme formål . 



Så nu er der kun ca.3 ha tilbage til "Kroghsgaard og Kirsten Krogh bor stadig til leje i 
stuehuset hos John 
 
Noteret Februar 2012 Kaj Jørgensen 
 
Avisnote:  
Til denne uges forside har Ellen Valentin tegnet »Kroghsgaarde i Tjæreby. Den var 
engang fæstegård under Ourupgaard, men blev frikøbt til selveje i 1874 af Hans 
Rasmussen 
 
Når man vil studere en slægts og dens gårde historie må men støtte sig tit de gamle 
kirkebøger og folketællinger og man støder da ofte på spørgsmål, som det er vanskeligt at 
få svar på. Således er det for eksempel med Krogh-slægten Tjæreby. 
Omkring 1880 kom Jørgen Jensen fra Staureby til at tjene hos gårdmand Hans Rasmussen 
Krog Tjæreby. 
Jørgen Jensens forældre i Staureby var tjenestekarl på Gjedsergaard, Jens Henriksen, født 
1821 og Karen født 1812, der var tjenestepige I Skelby Præstegaard. De blev gift i Skelby 
Kirke i 1849. Den 10. september 1886 blev Jørgen Jensen, 28 år gammel, gift med gårdens 
32-årige datter, Kirsten Margrethe Nielsen. I kirkebogen oplystes det Imidlertid, at hun er 
datter af afdøde gårdmand Niels Christoffersen Krog og Karen Pedersdatter.  
Så er forvirringen der allerede, for det er ikke muligt at finde noget slægtsskab mellem 
Hans Rasmussen Krog og Niels Christoffersen Krog. Man kan gætte på at Kirsten 
Margrethe Nielsen har  været plejedatter på »Kroghsgaard«. 
Det var ikke ualmindeligt, at man tog børn fra børnerige slægtninge til sig, hvis man var 
barnløs, men det er naturligvis I dette tilfælde kun et gæt.  
I de første par år havde de nygifte en mindre ejendom I Tjæreby indtil de i 1888 overtog 
»Kroghsgaard«. 
To måneder efter brylluppet fødte Kirsten Margrethe den 25. november 1886 datteren 
Karen Nielsmine, som siden blev gift  
16. december 1888 fødtes sønnen Johannes og den 29. december 1890 datteren Kristine, 
der blev gift Olsen. 
Jørgen Jensen tilkøbte den 30. december 1905 navnet Krogh. 
Han var medlem af Idestrup Sogneråd og i bestyrelseme i Idestrup Brugsforening, Idestrup 
Husflidsforening og Stouby Mejeri. t 1920 overtog sønnen Johannes Jensen Krogh gården 
og Kirsten Margrethe og Jørgen Jensen Krogh gik på aftægt 
 
Jørgen Krogh overtog »Kroghsgaard« efter Johannes Jensen Krogh 1 1956. Der hører 43 
tønder land plus 18 tønder land i forpagtning til gården. Sidste år var der cirka hundrede 
stykker kvæg, men malkekøerne blev sat ud og nu er der kun 45 fedetyre, der Indkøbes fra 
Jylland.  



 

 

  



Pregehøjvej 3.  
Matr.nr.7c  
Ejendoms.nr.30363  
Byggeår 1900 - 1973 

 

 
 
Emma og Thorvald Skytte 
19xx-   1940  Marie og Edvard Pedersen (Murer) 
1940 - 1962  Kristine og Olaf Olsen 
1962 - 1998  Bodil og Åge Svolgård Jensen 
1998 - 2015 Bodil Jensen 
2015- Linda Ellemand Larsen 

Pregehøjvej 3 
1 20eme ejedes huset 
af Emma og Thorvald 
Skytte, som havde 4 
børn: Egon, Ema, 
Ester og Erik huset 
som på daværende 
var en lille 
landejendom hvor al 
jorden lå ude på 
Tjæreby Tang 

De måtte så sælge 
først jorden fra og 
senere huset til Marie 
og Edvard Pedersen 
Edvard var murer, og 
blev næste altid 

kaldet murer Edvard og murer Marie 
De havde 5 sønner, de solgte i 1940 og flyttede til Idestrup 

Og da blev huset købt af Kristine Og Olaf Olsen som kom fra en ejendom på Tjæreby Tang 
Olaf Olsen døde i 1962 og efterfølgende solgte Kristine huset til Bodil og Åge Svolgård Jensen 
- Åge var postmand i lokaområdet,så ham kendte vi altid på navnet "postmanden" 

Åge døde i 2008 og Bodil bor stadig i huset 

Noteret Februar 2012 Kaj Jørgensen  



Olaf og Kristine. 
Måske i særdeleshed Kristine. Hun var selve indbegrebet af arbejdsomhed og sparsommelighed 
og hendes liv bestod af en eneste lang arbejdsdag fra vugge ål grav. Hun var født i Kartofte på 
Lolland. Hendes forældre arbejdede på et teglværk. 
Hun blev gift med Olaf Olsen fra Tjæreby. De flyttede ind hos hans mor (lige ved siden af 
gadekæret), men kort efter købte de en lille ejendom på 6 tdr. land på Tjæreby Tang. Der 
voksede 7 børn op, 6 lange drenge og en pige, som var endnu længere. Rudolf, Hans, Karl, 
Villy, Børge, Verner og Karen. De fik endnu en lille pige til allersidst, som desværre døde ved 
fødslen. Hun fik navlestrengen om halsen, og i sin høje alderdom kunne endnu få tårer i øjnene, 
når hun talte om den lille pige. Der havde været plads til hende med. 
Det har været hårdt at skaffe føden til så mange munde på en lille ejendom. Olaf måtte tage 
arbejde ved siden af. BI. a. med at slå sten for kommunen. Et arbejde der er aldeles ukendt i 
dag. Det var et hårdt, surt og koldt arbejde, som oven i købet var dårligt betalt. Jævnfør Jens 
Vejmand. Tilmed havde Olaf dårlig ryg. Men det var nok alligevel Kristine, som måtte trække 
det største læs. Hun syede alt tøj, strikkede alle strømper m. m. , om det så var børnenes 
kludesko, syede hun dem selv. Olaf købte gamle frakker og lign. og det blev der syet sko af. 
Sålerne var flere lag stof, der var stukket sammen. Så havde Kristine en gammel stegepande. 
Der blev hældt fernis i, som blev varmet lidt op. 
   Sålerne blev så dyppet deri, så holdt de længere. Kristine gik også ud som vaskekone.  
Efterhånden som børnene voksede til, kom de selvfølgelig ud at tjene, men der har skullet 
meget mad til, hvis de kom hjem allesammen på deres fridage, men dem var der godt nok ikke 
mange af på det tidspunkt. Det har været i trediverne og lidt før og efter. Den næstældste søn 
Hans overtog ejendommen, da han blev gift, og så flyttede Kristine og Olaf tilbage til Tjæreby, 
ved siden af huset hvor Olaf var født. Også i et gammelt hus uden moderne bekvemmeligheder 
af nogen art Kakkelovn i stuen, brændekomfur i køkkenet og et iskoldt bryggers, hvor vasken 
stod. Vandpost uden for huset, så alt vand skulle pumpes op og bæres ind. Jeg ved ikke engang, 
om der var udløb i vasken, ellers har det skulle bæres ud igen. Haven blev dyrket med kartofler 
og urter. Intet gik til spilde hos Kristine. De havde et dejligt kæmpestort gammelt pæretræ som 
hele byen nød godt af, når der var pærer på. Visse år var der rigtig mange og så kørte Olaf rundt 
i byen med sin cykelkurv og delte pærer ud. De var dejlige til pærevælling. Olaf gik lidt rundt i 
byen og arbejdede som altmuligmand, så længe han kunne; hm kalkede og reparerede som 
måske ellers var blevet gjort. Jeg håber, at han fik det hæderligt betalt, men jeg er ikke helt 
sikker. Han fik altid mad og kaffe, når han var hos os, og det satte han stor pris på. Kristines 
sparsommelighed fornægtede sig aldrig, heller ikke på det madmæssige område. Da de 
begyndte at få folkepension, kunne de godt have tilladt sig lidt mere, men da var 
sparsommeligheden i den grad gået hende i blodet, at de blev ved med at leve lige nøjsomt. 
Vi havde bier i mange år, og det var udelukkende Olaf, som passede dem. Når der skulle 
slynges honning ud, kom Kristine hen og hjalp ham. Det var en gammeldags slyngemaskine, 
som blev drejet med håndkraft. Det skulle være en dag med godt vejr og solskin, så der ikke var 
så mange bier hjemme i staderne. Olaf var formummet med hat og slør ned over ansigtet og 
store handsker. Bierne kunne godt være arrige, når man kom og stjal deres mad. Kristine 
bælgede ærter for os, når vi havde mange ærter. Hun fik en spand ærter hen, så kunne vi hente 
dem, når de var bælget. Hun strikkede også sokker og vanter. Hun sad i det hele taget aldrig 
med hænderne i skødet. Jeg tror aldrig, jeg har kendt så flittigt et menneske. 
Kristine havde sin brudekjole på den dag, de havde sølvbryllup, men det var måske mest for 
kuriositetens skyld. Hun havde vistnok en anden kjole, hun kunne have taget på, men ellers var 
det ikke mange nye kjoler, hun havde fået i sit liv. Hun døjede noget med bronkitis, men der 
blev også sparet på varmen i stuen. Olaf kunne vistnok godt have tænkt sig et par ekstra stykker 
brænde i kakkelovnen, så temperaturen kunne have steget et par grader, men det kunne de ikke 
rigtig blive enige om. Hvis Kristine en dag havde bestemt, at hun skulle ud at hugge risbrænde, 
så gik hun ud og huggede brænde, om så stormen peb om ørerne på hende, men så måtte hun 
også døje med hosten bagefter. Hun læste avisen, men det er nok ikke mange bøger, hun har 
læst i sit liv. Absolut ikke, fordi hun var ubegavet. Hun havde f.eks. en meget smuk håndskrift, 
men det var for hende ren luksus at sætte sig med en bog. 



De blev begge gamle. Olaf døde, mens de boede i huset. Desværre blev Kristines sidste år ikke 
lykkelige. Da det begyndte at knibe med at være alene, flyttede hun til en søn og svigerdatter. 
Det gik ikke så godt, og så flyttede hun til alderdomshjemmet i Idestrup, men der var hun heller 
ikke særlig glad for at være. Hvis der havde været noget, der hed hjemmehjælp dengang, så 
ville hun have haft det langt bedre i sit hus, men med de primitive forhold, (der skulle hentes 
vand og brænde ind og fyres i kakkelovn og komfur) så kunne det ikke lade sig gøre. Sit 
håndarbejde slap hun ikke, før det næsten faldt ud af hænderne på hende. Hun strikkede og 
syede tasker, og hun kunne både se og høre. Hun kom ikke på sygehuset, men hun lå nogle uger 
i sengen, inden hun døde, 91 år gammel. - Et sjældent virksomt liv var slut! 

 
 
Børnebørnene ville ikke gå med hjemmestrikkede strømper (avisartikel) 
Hvis man ikke har noget at 
strikke på hvordan skal tiden så 
gå, siger fru Christine Olsen fra 
Tjæreby. Hun og hendes mand 
har 17 børnebørn så der er 
noget at tage fat på. Alligevel 
undrer fru Olsen sig over at 
hendes børnebørn ikke vil gå 
med hendes hjemmestrikkede 
strømper for det ville hun gerne 
have glædet dem med ved sit 
om mandens guldbryllup den 3. 
maj hvor familien skal samles til 
en lille festlighed hos en af 
sønnerne som også er bosiddende i Tjæreby 
I et lille stråtækt hus med de dejligste blomster foran i haven sidder fru Olsen med det 
uundværlige strikketøj medens manden ser til fra sin gyngestol. Nu nyder de to mennesker 
tilværelsen og slapper af mens livet ikke for dem altid har været en dans på roser. 
Da vi var unge blev vi sat til et noget hårdere arbejde end ungdommen nutildags siger fru 
Olsen. Vi begyndte allerede klokken 5 om morgenen og arbejdede lige så længe vi kunne se. 
Der blev ikke taget hensyn til om man var kvinde og at sprede møg var en dagligdags 
beskæftigelse for mig. 
Min mand og jeg traf hinanden i Thoreby, hvor vi tjente på samme gård hos Peder Møller. Jeg 
var stuepige, og min mand var karl på gården. VI arbejdede her halvandet år, så blev det til 
bryllup i Idestrup kirke, og vi flyttede her til Tjæreby, hvor vi boede i nogle år i huset ved siden 
at, der er min mands fødehjem. Vi gik ud på lugearbejde og andet forefaldende på gårdene og 
fik efterhånden sparet så mange penge sammen, at vi kunne købe en ejendom Tjæreby Tang, 
som en af vore sønner overtog, da vi ikke kunne magte det længere. 
 
Hvordan kunne De klare både husarbejdet markarbejde og børnene? 
Vi har syv børn, men der er tyve år imellem den første og sidste, de ældste har kunnet tage sig 



at de mindre søskende. Det var selvfølgelig dyrt at have så mange børn, men vi fik noget tøj 
hist og her, som jeg syede om til dem. Kød købte jeg aldrig. VI havde heller Ikke så dyre 
levevaner dengang som nu. Jeg slagtede en høne engang imellem men vi spiste skam ikke så 
fint til hverdag. 
Da sønnen havde overtaget ejendommen, flyttede vi tilbage til Tjæreby i huset ved siden af min 
mands hjemsted. Her har vi det dejligt. Blomsterhaven er min stolthed, og min mand nyder den 
også, men det er mig, der passer og kæler for den. 
I stuen står en dejlig buket at hyacinter fra haven. hvis duft ikke er til at gå fejl af og engang 
Imellem sænker fru Olsen sit strikketøj for at nyde synet at den.



Pregehøjvej.4  
Matr.nr 20a 

 

Ejendoms.nr 30364 
Byggeår 1877 
 

  
 

1877- 1951   ? 
1951- 1998   Ida og Laurits Sørensen 
1998- 2002   Juthamas (var fra Thailand) 
2002 - 2006  Kåre Stig Jensen (til sine forældre) 
2006 -   Kåre Stig Jensen 
 



Omkring 1. Verdenskrig blev huset overtaget af Tvernø, som var bager på Jappes Mølle i 
Nykøbing. Det siges, at Tvernø var gift 3 gange og sidst med Betty, som var københavner. 
Også en enlig mand, som hed Valdemar og var cyklende fiskehandler, boede dér. Før i tiden 
havde der boet en skomager; et stykke jord havde hørt til, og der var lidt stald i den ene ende 
af huset. 
Efter 2. Verdenskrig døde Tvernø og Valdemar. Betty var nu enke, men kort efter flyttede 
Olaf Hansen og hans søn Jens ind. De flyttede alle tre i 1951 til Sjælland. 
Huset blev købt af Ida og Laurits Sørensen, som havde boet til leje her i byen. Laurits rev en 
ende af huset ned, og stråtaget blev afløst af fast tag. Sidst i 1990-erne døde først Ida og et par 
år efter Laurits. 
Derefter var huset en kort tid ejet af Juthamas, en thailandsk kvinde.  
2002 købte Kåre Jensen huset til sine forældre, der boede i København. Kåre flyttede ind i 
2006 og bor nu efter forældre i huset  
Februar 2012 

 

 

 

 

  



Pregehøjvej 5 
Matr.nr. 18b  
Ejendoms.nr 30365 
Byggeår 1900 
 

1900- 1920  Hans og Berde (efternavn kendes ikke) 
1925- 1959  Emma og Johannes Herts 
1959- 196?  Johan (efternavn kendes ikke) 
196?- 1969  Oda og Arne Andresen 
1969- 1971  Knud Rysse 
1971 -  Bodil og Osvald De Matteo 

 
  



Pregehøjvej 5 

Først i 1920eme boede et ægtepar her der hed Hans og Berde (efternavn ikke kendt) 

I ca 1925 solgte de huset til Emma og Johannes Herts (Emma var svensker) 
Johannes Herts var portør på Nykøbing sygehus de havde 7 børm  
 
Johannes Herts dør midt i 1950eme Emma bliver boende til 1959, hvor hun køber et hus på Tjæreby Tang 
sammen med sin datter Anna 
1959 købes huset af en ungkarl, der hedder Johan (efternavn kan jeg huske) har en ejendom i Grænge han 
sælger det igen først i 1960eme til 

Oda og Arne Andresen - Arne er fra Tjæreby Tang og Oda fra København 
De driver en del år fiskehandel, hvor man køre fra dør til dør og sælger friske fisk (det var på den tid og 
tidligere meget almindeligt med mælk, brød og fisk ) 

De solgte sidst i 1960eme huset videre dl Knud Rysse fra Marrebæk. han flyttede dog ikke 
selv ind, men lejede det ud til en journalist fra Folketidende, og senere til Egon Olsen, der stammede fra 
Marrebæk. Knud Rysse sælger huset igen i 1971 til 
Bodil og Osvaldo De Matteo. Osvaldo er fra Italien og Bodil stammer fra Stubberup De køber i 
1977 skibsprovianteringen i Nykøbing som de driver frem 1984. De har 1 datter. I 1981 dør 
Osvaldo og Bodil bor stadig i huset. 

Noteret februar 2012 / Kaj Jørgensen 

 
  



   Pregehøjvej 6 
      Matr. nr 13b  

   Ejendoms.nr 30366 
   Byggeår 1827 
 
1920-          Margrete og Laurits Rasmussen 
1953 -1954 Johannes Krogh („Krogsgård ") 
1954- 1955 Hans Rasmussen (murer) 
1955 -2011 Gerda og Anton Sarka 
2011 -         Sofie Sarka 

1 1920`eme boede 
Margrethe og 
Laurits Rasmussen i 
huset, Laurits var 
murer blev også 
kaldet bundskæreren 
(det formentlig fordi 
han kunne skære 
bunde til træsko) 
Margrethe syede 
kjoler til konerne i 
byen, de havde en 
søn. 

   Midt i 50eme var huset lejet ud til en formand for byggeriet af cykelstien på Gedser landevej. 

Omkring midten af 50`erne køber Johannes Krogh ( "Kroghsgaard" Pregehøjvej 2) huset med  henblik på at 
et aftægtshus ,men det viser senere sig at ombygningen af huset bliver dyrere end beregnet, så de vælger at 
sælger det igen samme år og bygger i stedet et nyt hus på egen jord, Tangetvej 5 

I 1954 købes huset af Hans Rasmussen fra Tjæreby Tang, som var murerarbejdsmand hos murermester 
Marius Mathiesen Pregehøjvej 13 a - men Hans Rasmussen tager på en meget drastisk måde sit liv kort 
efter, og så sælger arvingerne huset 

I 1955 køber Gerda og Anton Sarka huset, Anton stammer fra Frejlev (er barn af et par polske  
forældre som først i 1900-tallet kom til Danmark som roe arbejdere) Gerda og Anton får 2 børn men 
allerede i 1964 dør Gerda. 2 år efter (i 1966 ) gifter Anton sig igen med Sofie ,der kommer hertil direkte 
fra Polen 
De får en søn.  I 2011 dør Anton Sarka og Sofie bor stadig i huset 

Noteret februar 2012 / Kaj Jørgensen 
  



Pregehøjvej 7„Højvang" 
Matr.nr 4 
Byggeår 1862  
Ejendoms. nr 30367 
 
1862 -1893  Hans Mortensen 
1993 -1928  Bodil og Hans Jørgen Olsen 
1928-1939  Kristine og Christian Olsen 
1939-1979  Martha og Ove Jørgensen  
1979-  Kaj Jørgensen 

 
Højvang i Tjæreby i 

Idestrup sogn var 
fæstegård under 
Orupgaard . 

Ved udskiftningen 
omkring 1800 kom 
gårdens jord til at ligge i 
stjerneform, fire af 
byens 10 gårde 

blev i 1850erne 
flyttet ud på deres jorde, 
men Højvang blev kun 
flyttet en smule længere 
væk fra vejen . 

Hans Mortensen 
havde begyndt at bygge 
den nye gård i 1862, 
men blev så indkaldt til 
krigen i 1864, da han 
vendte hjem i 1865 
byggede han så 

stuehuset  . 
Nøjagtig midt på gårdspladsen ligger en firkantet sten med initialerne HHS og KIS og årstallet 
1865 og i haven ligger en trappesten med årstallet 1862. 
Hans Mortensen frikøbte gården i 1874 fra Orupgaard  
Hans Mortensens datter, Bodil Helene, født på gården i 1856 blev gift med den jævnaldrende Hans 

Jørgen Olsen, der var smedesøn fra Egebjerg og de overtog gården i 1893 og derfor lå der også en smedie på 
Højvang og man sagde at Hans Jørgen Olsen aldrig glemte sit gamle fag. Deres søn Christian som var gift 
med Kristine (født Krogh fra nabogården Kroghsgård Pregehøjvej 2) overtog Højvang sidst i 1920-eme (de 
fik 2 børn Jørgen og Bodil ) men efter faderens død i 1939 solgte de gården 

Til Ove Jørgensen (Født 23-7 1913) som den 31 marts 1939 blev gift med Martha Pedersen (født 9.4 
1916) fra "Broagergård i Sdr. Tåstrup (de fik 3 børn Elly, Kaj og Ulla) 

Martha Jørgensen døde den 8 juni 1971 og Ove Jørgensen døde den 29 oktober 1978 
Deres søn Kaj Jørgensen (17-2 1946) overtog så herefter Højvang som han så havde drev sammen med 

sin moders fødegård Broagergård i Sdr. Tåstrup 
1 2008 mageskiftede Kaj Jørgensen 12 ha med Doris Kimer "Lundledgård " Tangetvej 7 
I bytte fik han 12 ha som han lagde ind under Broagergård 
1 2010 stopper husdyrproduktionen på Højvang og 2011 bortforpagtes de sidste 10 ha af Højvang 
Og jorden til Broagergård sælges men Kaj Jørgensen bliver boende på Højvang 
Noteret februar 2012 / Kaj Jørgensen 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



Pregehøjvej 8 
    Matr.nr 8  
    Ejendoms.nr 30369 
    Byggeår 1900 
 
1900 - 1930 
1930 - 1934 Ernma og Thorvald Skytte 
1934  1948 Laurits og Kirsten Rytter 
1948 - 1961 Kirsten Rytter 
1961 - 1976 Helga og Frode Sørensen 
1976  1979 Dame fra København (navn ukendt) 
1979-   Lisbeth og Poul Bæktoft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Rytter, 

ejer af nabogården, 
byggede huset på 
sin jord før 1. 
Verdenskrig. Der 
var paptag på huset 
og ingen skorsten. 
Under krigen var 

huset fyldt med tørv. Peter Rytter døde 1918. Omkring 1930 flyttede Emma og Thorvald Skytte ind i huset 
som lejere. Emma og Thorvald havde boet skråt overfor i Pregehøjvej 3, hvor der hørte lidt jord til, men de 
måtte opgive og flytte. Thorvald lavede dritler på Stovby mejeri. De flyttede i 1934 til Væggerløse, hvor de 
havde købt et hus. Nu flyttede Laurits Rytter ind i huset og i 1936 også hans mor Stine. Men det gik som 
skrevet ikke. Laurits blev omkring 1940 gift med Kirsten fra Sjælland. Laurits døde 1948, og Kirsten sad 
som enke til sin død. 

1 1961 købte Helga og Frode Sørensen huset. Frode var matros på Rødby-overfarten. Han foretog en 
gennemgribende renovering af huset. 1 1976 flyttede familien videre til Meelse og senere til Idestrup, hvor 
Frode døde i 1978. 

Huset blev i 1976 overtaget af en kvinde med 2 børn. De kom fra København. 
Nuværende ejere, Lisbeth og Paul Bæktoft købte 1.febr.1979 huset af Hansen "Kildedal, som havde haft 

nogle pantebreve stående i huset. 
Februar 2012 
 

  



Pregehøjvej 9. 
   Matr.nr 5b  
   Ejendoms.nr 30370 

   Byggeår 1877  
 
1877 - 1890 Lars Jacobsen 
1890 - 1918 Johanne og John Rasmussen 
1918 - 1947 Thyra og Rasmus Rasmussen 
1947 - 1957 Ellen og Sven Lausen 
1957 - 1961 Annie og Erik Dupont 
1961 - 1989 Olga og Aksel Jørgensen 
1989 - 1998 Gammelby 
1998 -         Else Marie og Lasse Sommer 
2019            Kaj Frede Jørgensen (huset nedrives) 

 
Egentlig 

startede 
ejendommen 
som et 
almindeligt 
hus ejet af 
Lars Jacobsen 
som døde 
1890. Huset 
blev derefter 
overtaget af 
Johanne og 
John 
Rasmussen 
han var 
tækkemand. I 
1908 
tilkøbtes 10 
tdr. Id. fra 
Schytts gård 
og nu var 
ejerne 
parcellister. I 

1918 overtog Rasmine og Rasmus Rasmussen som deres eneste søn ejendommen. Juleaften samme år døde 
Rasmine af den spanske syge fra mand og fire små børn. Rasmus blev senere gift med Thyra Hansen fra 
Højet og der kom tre børn mere. Familien levede af jorden og en varetur fra Idestrup brugsforening. I 1947 
solgte Thyra og Rasmus ejendommen og flyttede til hus i Væggerløse. 

Ejendommen blev nu overtaget af Ellen og Sven Lausen, han kom fra Jylland og Ellen fra Nyk. 1 1957 
flyttede Ellen og Sven til hans fødehjem i Himmerland. 

De nye ejere blev Annie og Erik Dupont. 1 1961 købte Annie og Erik en ejendom vest for deres egen på 
14 tdr. Id. De tog nu deres 10 tdr. Id. med til den nye ejendom og igen blev der et hus tilbage. 

Huset blev overtaget af Olga og Aksel Jørgensen for 27000,00 kr . som blev erlagt kontant. 1 1980 døde 
Aksel og i 1989 Olga. 

Huset blev overtaget af Gammelby, kone og mand kom fra Amager, Gammelby døde i 1998. 
Huset blev nu solgt til Else Marie og Lasse Sommer fra københavner-området. de har efterhånden 

omdannet huset med alverdens effekter. 
Marts 2013. 

  



Pregehøjvej 10„Skjalmhøjgård"  
Martrikel nr 10a  
Ejendoms.nr 30371 
Byggeår 1860 
 

 

 
 1860 - 1907? 
 1907 -1936 Ane Kirstine (Stine) og Peter Rytter 
 1936- 1968 Christian Skafte Christensen 

      1968-          Gerda og Erik Skafte Christensen 
 

"Skjalmhøjgård"t matr.10 a 15 b, Tjæreby, Idestrup sogn. Byggeår 1850-80. Frikøbt af Ourupgård 
Gods (gammel stavemåde) 1874. 

Peter Rytter, 5. generation på (i folkemunde kaldet) "Ryttergården", f. 1868, d. 1918. Han overtog 
gården i 1907. Peter blev gift med Ane Kristine Poulsen, kaldet Stine, f. 1870 på Johannes Rasmussens 
gård, dog først flere år efter, at de havde fået sønnerne Christian og Laurits. Da Peter Rytter døde, kom 
Stines bror Peder Poulsen, der var ugift, og overtog driften. "Ryttergården" var på denne tid byens største 
gård med et tilliggende på 56 tdr. Id. 1 1926 gik det galt; det var dårlige tider, og Laurits, som var hjemme 
for at hjælpe sin morbror, var meget fordrukken. Man blev nødsaget til at sælge de 26 tdr. Id., som tå på 
Tjæreby Tang. I dag er Havekolonien derude opført på noget af jorden, resten lå langs skoven. Sønnen 
Christian d. 1990, var blevet gift med Anna Larsen fra Tjæreby Tang. Der var ingen børn. De levede i 
mange år derude på deres ejendom på 4 tdr. Id.. Senere flyttede de ned i det røde hus ved kanalen (ejes i 
dag af en Olsen). Da Anna døde, flyttede Christian op på Idestrup Alderdomshjem, og som blind døde han 
dér i en høj alder. Den anden søn Laurits flyttede ind i nabohuset, der i dag ejes af Lisbeth og Paul 
Bæktoft. Peter Rytter havde bygget huset før 1. verdenskrig; der var paptag og ingen skorsten; under 
krigen var huset fyldt med tørv. 

1 1936 solgte Stine gården til Christian Skafte Christensen, f. i Vindeby. Barndommen var i Stovby på 
"Stovbygården", som brændte i 1914 og blev udstykket. Fam. Christensen var dog i 1911 flyttet til 
Vestlolland. - Stine flyttede nu ind i huset til Laurits, men det gik ikke godt, så hun flyttede ind på 
Idestrup Alderdomshjem, hvor hun endte sine dage. Laurits blev senere gift med Kirsten fra Sjælland; der 
var ingen børn. Laurits døde i 1948 (af druk og tyvagtig virksomhed). 



K. Erik Skafte Christensen overtog "Skjalmhøjgård" efter sin far i 1968. I dag bor Gerda og Erik på 
gården. Jorden er solgt fra til Søren Piil. 

Af byens 35 ejendomme er 2 ubeboede. På 11 af ejendommene bor der en enlig. 56 voksne og 16 bøm 
bor i dag i Tjæreby. 

Februar 2012. 
 
”Lars Peter Christensen Rytter, Tjæreby er født 24.8 1868 og hustru Anne Kirstine Poulsen kaldt Stine 

Rytter - deres to sønner Kristian og Laurits 
 

  



Pregehøjvej 11. 
Matr.nr 16b  
Ejendoms.nr 30372 
Byggeår 1910 

1910- 1938 Anna og Jørgen Andersen 
1938- 1950 Sine og Rasmus Poulsen 
1950- 2002 Agnete og Hjalmar Rasmussen (Smed) 
2003- 2014 Birgitte Skovsmose og Gert Pedersen 
2014- 2014 Kamikaze invest APS 
2014-          Carina Charlotte Paamejer 

1 1920erne boede en Tømrer der hed Jørgen Andersen og hans kone hed Anna. 
Der var på daværende tidspunkt indrettet købmandsbutik i værkstedet,og den passede Anna, som altid 

blev kaldt tømmer Anna, det var noget upraktisk da hun hver gang klokken ringede skulle over gården for 
at komme over i forretningen for det var jo nok kun det de havde glemt at købe oppe i brugsen i Idestrup 
de hentede i den lokale købmands forretning. Jørgen Andersen dør i 1938 og så sælger Anna det til 

Sine og Rasmus Poulsen som har solgt deres gård Pregehøjvej 13 b og som bor der til 1950 Hvor de 
sælger til 

Agnete og Hjalmer Rasmussen (Agnete kommer fra Nykøbing og Hjalmer fra Tjæreby Tang) Hjalmer 
indretter smedieværksted og det jo på et tidspunkt hvor for alvor tager fart i landbruget så han fik hurtigt 
en god forretning. I januar 1963 nedbrænder værkstedet og der bygges herefter et nyt som bedre passer til 
den tids maskiner, og da så maskinerne midt i 80eme blev mere avancerede slog han over på 
plæneklippere og skovsave. 

Omkring år 2000 lukker han ned for værkstedet og kort efter flytter de til Nykøbing og Hjalmer dør 
kort efter 

1 2003 køber Gitte og Gert Pedersen huset, de kommer hertil fra Idestrup 
Noteret februar 2012 

 
 



 
 
 
 
 
 

  



Pregehøjvej 12 ”Damkjærgård” 
Matr. Nr. 8a 
Ejendomsnr. 30373 
Bygget 1880 
 
1880- ? 
          -1908 J. Chr. Larsen 
1908- 1941 Anna og Hans Huge 
1941- 1947 Johan Ebbe 
1947- 1961 Marie og Aksel Holm 
1961- 2015 Birgit og Ernst Holm 
2015           Lise Puggård og Claus Henning Steinmejer 
 
"Damkjærgaard" 

Gården er opført omkring 1880 af bindingsværk og stråtag, hvilket var almindeligt i 1800- tallet. Det ser ud, 
at de fleste af gårdene her er frikøbt fra Orupgaard gods i 1874. I Damkjærgaards flotte have lå gadekæret, 
der blev fyldt op sidst i trediverne med jord fra udgravning (vejarbejde) på Tangetvej. Bønderne kom med 
deres kassevogne for at hjælpe til 
Af ejere kan nævnes J. Chr. Larsen, som i 1908 solgte til Anna og Hans Huge. De flyttede i 1941 til et hus i 
Idestrup. Gården blev nu solgt til Johan Ebbe, som kom fra Frejlev. Allerede i 1947 kom nye ejere, Marie og 
Aksel Holm. De flyttede i 1961 til hus i Idestrup. Derefter overtog Birgit og Ernst Holm gården efter hans 
forældre. Jorden er for en del år siden solgt fra til Søren Piil. 

Februar 2012.  



  



Pregehøjvej 13 
Matr. Nr 6C 
Ejendomsnr 30374 
Byggeår 1911 
 
1911 - 1928 Trine og Peder Svendsen 
1928 - 1980 Frida og Arne Svendsen 
1980 - 2006 Niels Erik Nielsen 
2006 - Julie og Anders Kurtzmann 

Huset bebos i 1920eme af Trine og Peder Svendsen og ovenpå bor deres søn og 
svigerdatter til leje (Frida og Arne Svendsen) de har 6 børn 
Da Peder Svendsen dør sidst i 1920erne bytter de så Trine flytter oven på og Frida og Arne flytter ned i 
stuelejligheden. Sidst i 1930eme indretter Frida købmandsforretning i huset som hun driver frem til 
1950erne. Da deres søn Helge Peder Svendsen omkring 1950 bliver gift med Erna er hans farmor død og så 
flytter de ind på Iste salen, hvor de køber nabohuset Pregehøjvej 13a 
Frida Svendsen dør omkring 1980 og huset sælges til 

Niels Erik Nielsen, han er elektriker og kommer fra Øster Toreby omkring år 2000 Dør 
Niels Erik Nielsen og huset sælges til Julie og Anders Kurtzmann, De kommer hertil fra 
Nykøbing, de har 2 drenge. Noteret februar 2012 

  



Pregehøjvej 13a 
Matr.nr.6b  
Ejendoms nr 30375 
Byggeår 1890 

1890- 1920 
1920 - 1935 Ole Jørgensen 
1935 - 1963 Marius Matiesen 
1963 - 2009 Erna og Peter Svendsen 
2009 -          Erna Svendsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den første 
kendte 
beboer i dette 
hus er Ole 
Jørgensen, 
han boede 
her midt 
i1920erne 
Og da han 
flytter på 

alderdomshjem i Idestrup ca. midt i 1930erne sælges huset til 

Marius Matiesen, som er enkemand og kommer fra en lille ejendom i Ulslev 
Murer Matiesen som han altid hed er vel stort set murer på alt det der bygges i Tjæreby de næste 25 år 
(godt solidt byggeri, som efterfølgende har givet sved på panden ved nedbrydning) Marius Matiesen dør i 
1963 
Huset sælges til Erna og Helge Peter Svendsen som boede til leje hos Peters Forældre på Pregehøjvej 13. 
De havde en datter (som døde i en ung alder).Peter Svendsen døde i 2009 Erna bor stadig i huset 

Noteret februar 2012 



Pregehøjvej 13B 
Mafr.nr5e  
Ejendoms.nr 36232  
Byggeår. 1924  

1911- 1938 Jensine Olivia og Rasmus Poulsen 
1938- 1977 Kurt Rasmussen 
1977 - 2005 Palle Møller Nielsen (Ulslev) 
2005 -         Stine Ebbe og Martin Lund 

 
En gård som er flyttet ud på 
marken. Den første ejer der 
er Morten Poulsen han  
flytter i 1847 400 m udenfor 
Tjæreby. Ud midt i dens 
jord. I 1874 frikøbes den fra 
Orupgaard 
Næste ejer er Rasmus 
Poulsen som fødes på 
gården 25. december 1875. 
Han overtager gården i 1911 
efter sine forældre og bliver 
gift med Jensine Olivia 
Olsen som er født i 
Gundslev sogn 
Jensine Olivia og Rasmus 
Poulsen sælger gården i 
1938 og flytter til Tjæreby 
(Pregehøjvej 11) 

 
De nye ejere er Gertrud (26. august 1913) og Johannes (26. august 1913) Rasmussen. Gertrud kommer fra 
Byskov og Johannes fra Øster Kippinge – de får en søn, Kurt  
Kurt Rasmussen (18 juli 1945) overtager gården fra sine forældre i 1977. Gertrud og Johannes bliver boende 
på gården hos sønnen. 
Gertrud dør i 2000 og Johannes i år 2002 
Kurt Rasmussen sælger gården i 2005 til 

Palle Møller Nielsen, Østersøvej 41 Ulslev som i 2006 nedlægger gården som landbrug. Frasælger 
bygningerne og beholder jorden 
 
nye ejere af bygningerne er Stina Ebbe og Martin Lund som kommer hertil fra Nykøbing 
Noteret februar 2012 



  



Pregehøjvej.14 „Skyttesminde" 

  Matr.nr 9c  
  Ejendoms.nr 30377 
  Byggeår 18801880 - 1909 Jørgen Laurits Larsen Skytte 
1909 - 1926 Amalie og Hans Peter Carlsen 
1926- 1966 Valborg og Aksel Bonke 
1966 - 1978 Elsebeth og Poul Erik Bonke 
1978 - 2003 Elsebeth Bonke 
2003 - 2006 Helle og Søren Piil 
2007 -          Heidi og Jan Otte 
2012 -         Yrsa Otte og Hans Larsen (Jans Forældre, beboelse lavet i den ene stald) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den første ejer der optræder her er N:P:Larsen Skytte som i 1874 frikøber gården fra Ourupgård 
Han ejede også ejendommen Pregehøjvej 16 som han senere overdrog til sin søn Jørgen Laurits Larsen 
Skytte 

Næste ejer kom i 1909 og hedder Hans Peter Carlsen og var født på Hasselø 24 november 1874 og blev gift 
med Amalie Charlotte Schøtt, født på "Bøtøgaard" 29 maj 1876. 

Næste ejer er Valborg og Aksel Bonke som køber gården i sidste halvdel af 1920eme.  De fik 3 
piger og 1 dreng 
De sælger gården i 1966 til deres søn og flytter til Idestrup 

Deres søn Poul Erik Bonke født i 1943 overtager gården i 1966 og bliver gift med Elsebeth (Jensen) født i 
1943 som kommer hertil fra Tingsted De får ingen børn 
Poul Erik Bonke tilkøber ejendommene Pregehøjvej 23 og 27 hvor han sammenlægger jorden og sælger 
bygningerne fra 
Poul Erik Bonke dør i 1978 

Elsebeth Bonke driver gården videre med en bestyrer og tilkøber ejendommen Pregehøjvej 21 til 
sammenlægning for senere at fra sælge bygningerne 



Elsebeth Bonke sælger ejendommen i 2003 

Til Søren Piil som er gift med Helle de bor der frem til 2006, hvor de flytter hjem på Søren Piil´s 
fødehjem og lægger jorden fra Pregehøjvej 14 sammen med Søren Piil, s fødehjem Præstestræde 34 
1 2007 Sælges bygningerne fra til Heidi og Jan Otte, De har 2 piger Jan Otte laver den ene stald om til 
meget flot beboelse. 
1 2012 Flytter Jan Otte,s Forældre Yrsa Otte og Hans Larsen så ind i den nye beboelse, så nu bor der 2 
familier på Pregehøjvej 14 

Noteret den 20 marts 2013 af Kaj Jørgensen 
  

  



Pregehøjvej 15. 
Matr.nr 7d 
Ejendoms.nr 30378 

   Byggeår. 1910 
 
1911 - 1929   Ejnar Nielsen 
1929- 1951   Alfred og Marie Hansen 

   1951 -            Ruth og Thomas Mortensen 

Bygget 1911 af Ejnar 
Nielsen som 
landsbyens smedje. 
Forinden var gården 
Bella Vista, 
Pregehøjvej 21 flyttet 
ud syd for Tjæreby. 
1 1929 overtog 
smedemester Alfred og 
Marie Hansen huset. 
Alfred havde den vane, 
at når nogen kom for at 
få lavet en mindre ting, 
havde han aldrig tid, og 
så snakkede han 
længere, end det kunne 
tage at lave tingen. Det 
var godt, hvis Marie 
stod ude i smedjen og 

sagde, at det kunne han vist godt nå; så lavede han det. 
Marie var lidt nysgerrig og meget snaksom; og der var nogen, som påstod, at hun tømte vandspanden ud 
i vasken, når der kom nogen i smedjen, for så havde hun et ærinde derud, hvor vandpumpen stod. 

 1951 flyttede Marie og Alfred til hus i Nykøbing, og smedjen blev solgt til Ruth og Thomas Mortensen. 
Udviklingen i landbruget gik så stærkt, så Thomas nedlagde smedjen i 1953 og fik arbejde på SEAS. 
Familien bor stadigvæk i boligen. 
Februar 2012.  



 

Pregehøjvej 16  
Matr.nr. 16f  
Ejendoms.nr.30379 
Byggeår 1900 

 

1900 - 1908 Niels Peder Larsen Skytte 
1908 - 1916 Laura og Jørgen Laurits Larsen Skytte 
1916 - 1919 Bodil og Rasmus Peter Hansen 
1919 - 1939 Margrete og Hans Jørgen Hansen 
1939 -1967 Hans Christensen 
1967 - 1992 Ellen og Gunnar Piil 
1992 -          Ingeborg og Jens Poulsen 

 
Gården, Pregehøjvej 16, beliggende på matrikel 16 f blev bygget i 1900 og længen mod øst i 1920. Ved 
folketællingen i 1901 ses matrikelnumrene ikke anført med nogen ejere. 
Gården antagelig bygget af Niels Peder Larsen Skytte, som i 1901 stod som ejer af matrikel nr 9, der er 
Pregehøjvej 14. Skytte havde en søn som hed Jørgen Laurits Larsen og født i 1885. 
Ved folketællingen i 1906 står Niels Peder Larsen Skytte som ejer af Pregehøjvej 14 og 16. Sønnen Jørgen 
Laurits Larsen Skytte var midlertidig flyttet ud af sognet og til Kalvehave og beskæftiget ved landbrug. 

Ved folketællingen i 1911 står Jørgen Laurits Larsen skytte som ejer af gården, hvor han bor sammen med 
hustruen Laura, som er tilflyttet i 1908 og deres 2 børn, Ingeborg og ikke navngivet pige. 

Ved folketællingen 1916 står Rasmus Peter Hansen født 1854 som ejer af gården. Han bor der sammen med 
hustruen Bodil Kirstine Hansen og deres 2 børn, Hans Jørgen Hansen 32 år og Ida Hansen 29 år. 

Hans Jørgen Hansen købte antagelig i 1919 gården af faderen. 
Ved folketællingen 1921 står Hans Jørgen Hansen som ejer og søsteren Ida Hansen som husbestyrerinde. 
Deres forældre bor på aftægt på gården. 



 

 

Hans Jørgen Hansen blev i 1928 gift med Margrete og ved folketællingen 1930 ses de som besiddere af 
gården. De har 1 tjenestekarl ansat. 

1 1939 overtager Hans Christensen gården. 

1 1967 overtages gården af Gunnar Piil 

1 1991 nedlægges gården som landbrug og sælges til Ingeborg og Jens Poulsen. Gårdens 
jorde lægges sammen med sønnen Otto Piils gård på Præstestrædet. 
 
Tjæreby 25. maj 2012 Jens Poulsen 

  



 

 

Pregehøjvej 17„Søndervang" 

Matr.nr 6a  

Ejendoms.nr. 30380 
Byggeår 1894 

 

1853- Frederik Rasmussen fæster gården 14.12.1853 – førhen Jens Nielsen Rysse 

 

 
 
 
1 

1874 – 1886 Købt fra Orupgård af Frederik (Rasmussen) Krog 
1886 – 1931 Mads Christian Nielsen (Skøde fra Frederik Rasmussen 20.3.1886) 
1931 - 1934 Georg Skytte (skøde fra skifteretten i Nykøbing F 18.2.1931 for kr. 65.500 incl løsøre) 
1934 - 1978 Helga og Alfred Børresen (skøde 20.12.1934) 
1978 - 1990 Birthe og Poul Kiel Larsen 
1990 - 1997 Torben Vinder 
1997- 1998 Marie og Karl Ringsing 
1998-           Mie og Anders Borrregård 
 
Denne gård har også en længere historie. Frikøbt fra Orupgaard i 1874 af Frederik Kragh, som senere solgte 
til M. Chr. Nielsen. Først i 1900 var ejeren Georg Skytte indtil 1934, hvor Helga og Valdemar Børresen blev 
ejere. Familien havde i 1978 bygget hus i Nr. Alslev, hvortil de flyttede. De solgte da gården til Birte og Poul 
Kiel Larsen. Poul var landbrugskandidat og fik dyrket jorden ved hjælp af maskinstation. 1 1990 flyttede Kiel 
Larsens videre til hus i Idestrup og solgte gården til Torben Vinder fra Sillestrup. Allerede i 1997 var der en 
ny ejer, Karl Ringsing, bosat i Sillestrup. Jordene stødte sammen, og Karl Ringsing adskilte jord og 
bygninger. 1 1998 blev bygningerne solgt til Mie og Anders Borregaard, som bor der nu med deres 5 børn. 
Søndervang nedbrændte i 1894-95 og blev opført som grundmurede bygninger dog med stråtag, men med tegl 
på stuehuset. 
Februar 2012 

  

 

 
1 Fæstebrev Orupgaard gods 14.12.1853 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet er det måske Micheline Terese og børnene Thorvald og Arnold vi kan se 

 

Vedr. Mads Christian Nielsen 

Mads Christian Nielsen er død 8.11.1930 og begravet i Idestrup 14.11.1930. Mads er født i Øverup by, 
Tingsted sogn 6.6.1863. Forældre er gårdmand Niels Olsen (Pille) og hustru Ane Dorthea Hansdatter. 

Mads Christian er gift 1. gang med Gertrud Rasmussen (død 1904) og 2. gang Michaeline Terese Christense. 
Tjæreby var sidste fælles bopæl2 

Ved folketælling 1.11.1930 er familien: 

Mads Christian Nielsen f. 06.06.1863 i Tingsted sogn, gårdejer gift 
Terese Mikaline Nielsen f. 12.04.1874 i Tingsted sogn, hustru 
Thorvald Nielsen f. 11.06.1911 i Idestrup sogn, barn 
Arnold Nielsen f. 22.03.1913 i Idestrup sogn, barn 
Georg Andersen f. 16.9.1878 i Skelby sogn, tjenestekarl 

 

  

 
2 Idestrup kirkebog 



 

 

Michaeline Terese er konfirmeret 1888 i Tingsted som datter af bødker Johan Christensen og hustru 
Michaeline Christine født Raben af Bruntofte. Hun er født i Erika Forsamling, Elfsborg Len, Sverige 
12.7.1874, døbt i Sverige 16.8 samme år. 

Ved folketælling 1890 er Terese tjenestepige i Sørup by i Eskilstrup sogn 
Ved folketælling 1901 er Terese tjenestepige hos Mads Christian og Gertrud i Tjæreby. – der er i alt 5 
tjenestefolk på gården blandt dem er også Tereses broder Johan Christensen 

Mads og Gertrud har følgende børn: Niels Valdemar (22.1.1887), Agnes Margrethe (23.7.1891), Marie 
(20.3.1893), Elna (16.4.1897). På gården bor også slægtning Frederik Rasmussen f. 8.9.1822 i Idestrup 

Frederik Rasmussen er fader til Gertrud Rasmussen (f.14.10.1863 og død 23.10.1904). Gertrud er viet til Mads 
Christian Nielsen 9.4.1886 i Idestrup. Gertruds mor er Margrethe Pedersen.  

Ved folketælling 1906 er Mads og Terese endnu ikke gift – det er de ved folketælling 1911 

Søn Gerhard Nielsen er født 24.1.1909 og ved folketælling 1911 bor Tereses mor Michaeline Raben (f. 
1838/1839 i Slesvig – nok Klixbúll ved Tønder som datter af Peter Raben og Anna)) på gården – hun er død 
28.12.1918 i Sillestrup, Idestrup sogn og begravet i Tingsted 3.1.1919 – angives født 29.1.1839 – enke efter 
Johan Christensen, der døde i Bruntofte, Tingsted sogn3. Gift 1.1.1865 i Vejrum, Ringkøbing til Johan 
Christensen 

 

Mads Christian og Michaeline Terese er viet i Søllested på Lolland 26.2.19074 

 

Frederik Rasmussen er født 8.9.1822 som søn af Rasmus Frederiksen Krog og Gertrud Mortensdatter  

Frederik er viet 11.3.1852 i Idestrup til Margrethe Pedersdatter 

Maribo, Falsters Sønder, Idestrup, Tjæreby, En Gaard, 150, FT-1880, D5181 

Navn:  Alder: Status:  Stilling i familien:  Erhverv: Fødested: 

Frederik Rasmussen   57   Gift   Husfader, Gaardejer     Idestrup Sg., Maribo A.  

Margrethe Pedersdatter  56   Gift   Hans Kone      Idestrup Sg., Maribo A.  

Gjertrud Rasmussen   16   Ugift   Deres Datter      Idestrup Sg., Maribo A.  

Hans Rasmussen   10   Ugift   Deres Plejesøn      Idestrup Sg., Maribo A.  

Hans Mads Larsen   18   Ugift   Tjenestekarl      Idestrup Sg., Maribo A.  

 

 

  

 
3 Idestrup kirkebog 
4 Søllested kirkebog 



 

 

Pregehøjvej.19 
 Matr.nr 7e 
  Ejendoms.nr.30381 
 Byggeår 1918 
 
1918 - 1940 Ca. (polakkaserne) 
1940 - 1950 Oluf Olsen 
1950 - 1991 Ellen og Viggo Ludvigsen 
1991 - 1995 Kjeld Larsen 
1995 - 2007 Camilla Holst og Julius Rasmussen 
2007 -          Birgitte Faith og Jens Johansen 
 
Huset her kaldes i min barndom "Polakkasernen "var formentlig bygget til at huse polske Roe arbejdere der 
kom til byen. De første ejere jeg støder på er Oluf Olsen med sin polske kone , de havde 12 børn. Næste ejer 
er Ellen og Viggo Ludvigsen som kom hertil omkring 1950 fra en ejendom På Marielyst- de havde 1 søn 
Viggo Ludvigsen var arbejdsmand, blandt andet luge roer, høste og trække roer op på byens Gårde . 

Ellen Ludvigsen arbejde som rengøringskone 
Ellen Ludvigsen dør først i 1980erne 
Viggo Ludvigsen dør først i 1990erne 

Huset sælges til Kjeld Larsen som bor der til midt i 1990erne og ham har jeg ingen oplysninger om. 

1 1995 sælges huset til Camilla Holst og Julius Rasmussen, de kommer begge hertil fra Idestrup 

Camilla Holst bliver sygeplejerske og Julius Rasmussen bliver tømrer 

De renoverer huset fuldstændigt og bygger lidt til, så det gamle hus nu fremtræder som et nyt De sælger 
huset i 2007 til 

Birgitte Faith og Jens Johansen, de har I søn og kommer hertil fra Nykøbing Birgitte Faith er 
pædagog og Jens Johansen er ansat i militæret 

Noteret den 19 marts 2013 af Kaj Jørgensen 

  



 

 

Pregehøjvej 21 (Bella Vista) 
Matr.nr7a 
Ejendoms.nr 30382 
Byggeår 1885  
 
1885 - 1915 H.J. Mikkelsen 
1915- 1921 Laurits Madsen Berg og Ane (Due) 
1921 - 1941 Jens Larsen og Hustru 
1941 -2004 Astor Larsen og Bertha første hustru senere gift med Ulla  
2004 -         Palle Søgård Andresen og Anne Marie Jeppesen 
                    Stigsen  

Første navn på ejersiden som er oplyst er en H.J. Mikkelsen, han skulle have bygget huset nr. 13 på 
Pregehøjvej omkring 1900? 

Næste ejer i 1915 blev Laurits 
Madsen Berg, han var født i 
Sønderjylland 1881 og gift 
med Ane Due født på Lolland 
1877. 

1 1921 var ejerne Jens Larsen 
og hustru, Berg flyttede til 
Egebjerg. 

Nye ejere i 1941 blev sønnen 
Astor Larsen og hans første 
hustru Bertha. 
Omkring 1990 blev jorden 
solgt til Elsebeth Bonke, 
(enke efter P.E. Bonke som 
døde 1978). 

Astor Larsen var nu gift med 
Ulla, da Bertha var død nogle 
år før. Jorden var solgt videre til Søren Piil i 2003. 1 2004 overtog Palle Andresen bygningerne, VVS-mand 
fra Idestrup. Udbygningerne var blæst ned sidst i halvfemserne og kun en længe blev opført. Elsebeth Bonke 
var flyttet til hus i Idestrup i 2002. 
Astor Larsen og Ulla boede til leje i stuehuset indtil Palle overtog bygningssættet, derefter flyttede de til lille 
pensionist bolig i Idestrup. 
Astor døde for et par år siden knapt 100 år gammel. 
 

Danske gårde bind III 1912-1918 – La Cour 

 

   



 

 

  



 

 

Pregehøjvej.23 
 

Matr.nr.16i 
Ejendoms.nr 30383 
Byggeår 1900 

 

 

1900 - 1927 Hans Eriksen 
1927 - 1947 Anna og Chr. Rytter 
1947 - 1973 Asta og Aksel Jørgensen 
1973 - 1985 Poul Erik Bonke (til udlejning) 
1985 - 1996 Arne Buxbom 
1996 - 1999 John Rydal 
1999 - Ann og Hans Henrik Nielsen 

Den første ejer jeg støder på her på denne ejendom der er på ca 20 tdr.ld er Hans Eriksen og hans kone. Det 
er først i 1900 tallet, de får 7 børn (Bl.a. senere Vognmand i Tårup Åge Eriksen) 

De bygger i 1927 ejendommen Pregehøjvej 25 på egen jord til aftægtshus -  Og sælger 
samme år gården til Chr . Rytter , som kommer fra Skjamhøjgaard Pregehøjvej 10 

Han er gift med Anna, de 
har ingen børn 
De sælger ejendommen i 
1947 og flytter til en mindre 
ejendom på Tjæreby Tang 
Gården købes af Asta og 
Aksel Jørgensen som 
kommer hertil fra Lolland. 
De får 2 børn 1 pige og I 
dreng 

Asta Jørgensen dør i 1971 

Aksel Jørgensen sælger 
gården i 1973 og flytter til 
Nysted 

Køber er Poul Erik Bonke (Pregehøjvej 14) som lægger jorden ind under sin ejendom Og lejer i 
nogle år huset ud, men Elsebeth Bonke, der nu er ejer sælger Bygningerne midt i 1980eme til 

Arne Buxbom som også er eneboer, han holder heste og bor på ejendommen frem til 1996, hvor han sælger 
den til 

John Rydal som kommer hertil fra København 
Han bor selv på ejendommen og sælger den igen allerede i 1999 til 

Ann og Hans Henrik Nielsen, som kommer hertil fra Orø. De har I 
datter Ann Nielsen er social og sundhedshjælper 

Hans Henrik Nielsen er ansat i Guldborgsund forsyningsvæsens kloak afdeling på 
Marielyst som leder 
Marts 2013 
 



 

 

Pregehøjvej.25 
Matr.nr.16G 
Ejendoms.nr 30384 
Byggeår 1927  

 1927 - 1943 Hans Eriksen 
1943 - 1957 Ole Simonsen 
1957- 1973 Ranghild og Henning Jonassen 

1973 - 1977 Jan Nielsen 

1977 - 1978 Poul Bennedikt Frederiksen 
1978 - 1987 Lissi og Birger Lykke Andersen 

   1987 - 1988 Helle Grubbe 
   1988  Kirsten og Preben Petersen 

  

Ejendommen hvor Prejehøjen ligger bag 27m over havets overflade 
Dette hus bygges i 1927 af Hans Eriksen der bor her med sin kone, men blev skilt efter de havde haft 
guldbryllup. 

De har tidligere haft gården Pregehøjvej 23 så huset er bygget på egen jord til aftægt Huset sælges i 1943 til 

Ole Simonsen og hans kone, som jeg ikke har kunne finde navnet på 

De bor her til 1957, hvor de flytter til Hasselø 

Næste ejer er Ranghild og Henning Jonassen de har 3 børn 2 piger og 1 dreng Henning Jonassen er bager på 
Stovby Mølle. De sælger huset i 1973 til 

Jan Nielsen som jeg ikke har kunnet finde nogle data på. Han sælger huset i 1977 til 

Poul Bennedikt Frederiksen som der heller ikke kan findes noget om. Han bor der kun 1 år og 

sælger i 1978 huset til 



 

 

Lissi og Birger Lykke Andersen. Birger Lykke Andersen er maler 

De sælger huset i 1987 

Til Helle Grubbe, som kun bor der i kort tid og 

Sælger i 1988 huset til 

Kirsten og Preben Petersen som kommer hertil fra Nykøbing 

Kirsten Petersen er dagplejemor og Preben Petersen er vej ingeniør 

 

Noteret 2012  

 

  



 

 

Pregehøjvej 27 

Matr.nr.22c 

Ejendoms.nr 30385 

Byggeår 1927  

 

 

1927 - 1950 Chr. Olsen 

1950 - 1995 Svend Åge Hansen 

1995- 2000 Svend O. Pedersen 

2000- 2012  Jimmy Herskov 

2012 -          Tom Rasmussen og Anette Nørregård Hansen 

Den sidste 

ejendom der 

hører til 

Tjæreby og 

sidste forbruger 

fra daværende 

Tjæreby 

vandværk 

Den første ejer 

jeg støder på 

her hedder Chr. 

Olsen men ham 

ved jeg intet 

om.Han sælger 

først i 1950erne 

ejendommen til 

Svend Åge 

Hansen som 

kommer hertil med sine forældre fra Gedser 

Svend Åge Hansens far må have været lokomotiv fører, for det blev han altid kaldt I folkemunde 

Svend Åge Hansen havde haft børnelammelse men passede selv ejendommen i mange år selv 

Og han havde trods alt en 4-5 jerseykøer, og 2 nordbagger heste 

Jorden (4 tdr .ld blev solgt fra i 1975 til sammenlægning med Pregehøjvej 14 ved Poul Erik Bonke) 

Svend Åge Hansen,s forældre dør og han bliver boende til midt i 1990erne hvor han kommer på 

Idestrup Plejehjem ,og huset sælges til 



 

 

Svend O. Petersen som kommer hertil fra Nykøbing, hvor han havde været byrådsmedlem Han 

sælger huset omkring år 2000 til 

Jimmy Herskov, som stort set aldrig bor der 

Han sælger huset omkring år 2010 til 

Tømrermester Tom Rasmussen Væggerløse, som har revet stalden ned og lagt nyt tag på resten og 

er i gang med en gennem gribende istandsættelse, så i øjeblikket bor der ingen i huset 

Noteret den 2012  

  



 

 

Tangetvej 
Tangetvej 1, Tjæreby by 
Matrikel 11f, grund er på 6607 m2, opført 1850 

Denne ejendom havde et areal på 10 Ha 

Før 8. 12.1874 Fæstegård under Orupgaard 
1874 - 1880 Niels Christian Madsen 
1880 –  Hans Peder Hansen, møller fra Sdr. Kirkeby 
1886 – 1889 Peder Rasmussen Pedersen 
1889 – 1892 Camilla Frederikke Koppelgaard (enke efter Peder Rasmussen Pedersen) 
1892 Ole Peder Pedersen Hovmand (gifter sig med enken Camilla) 
         - 1922  Carl Rasmussen 
1922 - 1937 Emil Smith 
1937 - Poul Smith 
1980 - 2000 Gertie og Torben Hollesen 
2000 - 2008 Kristian Kimer 
2008 - 2010 Poul 
2010 Niels Hartmann Jensen 

 
Skøde til Niels Christian Madsen fra etatsråd Edward Tesdorpf, Orupgård den 9. dec. 1874.  
Købekontrakt underskrevet 8. maj 1874 
AO genvej (salldata.dk) 

Mageskifteskøde til møller Hans Peder Hansen, Sdr. Kirkeby, fra Niels Christian Madsen  den 18. sep. 1880 
AO genvej (salldata.dk) 

Skøde til Peter Rasmussen Petersen, Botofte, Langeland, fra Hans Peder Hansen den 16. dec. 1886. 
AO genvej (salldata.dk) 

Peder Rasmussen Pedersen kommer hertil fra 
Langeland. Han er viet 1886 til Camilla 
Frederikke Koppelgaard f. 9.7. 1860 i Stoense 
på Langeland (hendes far var lærer). Peder 
Rasmussen Pedersen i Tjæreby – som dør 
27.1.1889 som 26-årig (født i Tranekær på 
Langeland) 

31.7.1892 giftede Camilla sig med Ole Peder 
Pedersen Hovmand som kom hertil som 
bestyrer fra Ravnse på Nordfalster. 

Da Idestrup Præstegårds jorde i 1909 blev 
udstykket købte de 14 tdr. land nøgen jord og 
byggede sig en ny gård på Tangetvej 21 

Den næste ejer heder Carl Rasmussen som sælger gården allerede i 1922 til Emil Smith som er gift med 
Nikoline de får 5 børn 3 drenge og 2 piger.  

Emil Smiths (Jørgen Emilius Smith) kone, Nikoline (Karen Nicoline f. Olsen) dør 27 april 1939 



 

 

27/7 1937 overtager en af sønnerne Poul gården og Poul bliver gift med Edel (Karen Edel Tove f. Steffensen) 
i Væggerløse 1939 og 15 juli 1941  får  de tvillinger, Lis og Grethe, og Gertie 1947 

Emil Smith bliver boende på gården til han dør i 1953  

Poul Smith forpagter jorden ud til Kimer i 1965 han havde indtil da dyrket en del kartofler, men tager derefter 
arbejde hos en murer 

Datteren Gertie køber i 1980 sammen med sin mand Torben Hollesen 

Poul bliver boende på gården men dør i 1994 og Edel dør i 
1977 

I år 2000 sælger Gertie gården til Kristian Kimer 

1 2008 Køber naboen Mogens Lund Andersen gården og 
frasælger bygningerne til en der heder Poul (jeg kender 
ikke efter navn). 23.8. 2010 køber Niels Hartmann Jensen 
ejendommen som hans datter bor på en del år -  men for 
ikke længe siden har de byttet 

 

 

 

 

  



 

 

Tangetvej 3 
Matr. Nr 11.a 
Ejendomsnr. 32408 
Byggeår 1857 

 

1857 - 1908 Schütt 
1908 -          Signe Ravn og Peder Krogh 
         - 1947 Hans Larsen 
1947 - 1972 Edel og Svend Åge Christensen 
1972 - 1976 Inge og Frede Andersen 
1976 -          Conny og Mogens Andersen 

Denne gård er flyttet ud fra Tjæreby 
tidligt i 1800-tallet 
Den første ejer jeg er stødt på hed 
Schutt, som i 1908 sælger 10 tdr.ld 
fra til en nu nedlagt ejendom på 
Pregehøjvej 9 som dengang ejedes af 
John Rasmussen 
Schutt sælger så resten af 
ejendommen lidt senere til 
Signe Ravn og Peder Krogh (som 
var fætter til Johannes Krogh på 
Pregehøjvej 2) 

De driver gården til Peder Krogh dør 
og Signe Ravn flytter til Hasselø hos 
en søn 

Gården overtages herefter af Hans Larsen som jeg ikke har kunne finde meget om 

Han sælger gården i 1947 og køber en mindre ejendom på Tjæreby Tang 

Gården købes af Edel og Svend Åge Christensen som kommer hertil fra en ejendom i Nagelsti. De har en 
datter og to sønner 

De gamle udbygninger der stammer fra gårdens udflytning blæser ned i oktober stormen i 1967 

Og året efter opføres en ny staldbygning med grisestald og lade 

1 1972 sælger Edel og Svend Åge Christensen gården og flytter til Idestrup 

Den købes af Inge og Frede Andersen som kommer hertil fra en ejendom i Nr. Tåstrup, de starter sammen 
med deres søn et større kvæghold. 

1 1976 sælger de gården til deres søn Mogens og flytter til Egebjerg Tvede, hvor de køber en mindre 
ejendom. 

1 1976 bliver Mogens gift med Conni som er pædagog og de flytter ind på ejendommen 

Kvægholdet udvides til omkring 100 malkekøer men i 1985 opgives kvægholdet, køerne sættes ud og der 
startes en mink produktion som i dag er oppe på ca 2500 mink tæver 



 

 

Gårdens jordareal er også forøget væsentligt med tilkøb af jord fra Tangetvej 1 og 4 +en ejendom på Gedser 
Landevej og i 2011 mageskiftet så der blev lagt 32 ha fra ejendommen på Pregehøjvej 2 ind under gården så 
der nu til ejendommen er samlet ca 75 Ha 

 

Noteret 14 marts 2013 Kaj Jørgensen 

  



 

 

Tangetvej 4  

Matr.nr 11c  
Ejendoms.nr 32409 
Byggeår 1905 
 

 

1920 - 1940 Laurits Larsen 
1940 - 1960 Hans og Sylvia Jensen 
1960 - 1962 Valdemar Jørgensen (Slagtermester) 
1962 - 2006 Anni og Erik Dupont 

 2006 -          Cristina og Søren Boesen 

 
4 

 



 

 

Den første ejer som jeg støder på her hedder Laurits Larsen og hamhar jeg ikke kunnet finde meget om 

Da befinder vi vel os sidst i 1920-erne og jeg har noteret at han havde to børn Gunnar og Ellen 

Næste ejer som kommer dertil omkring 1940 er Sylvia og Hans Jensen, De får 2 børn 1 pige og 1 dreng. 

De sælger i 1960 ejendommen og køber en anden i Særslev ved Horbelev 

Næste ejer er Slagtermester Valdemar Jørgensen, som netop havde solgt sin forretning i Idestrup (den lå hvor 
der i dag er Coma) og fortsætter så med at handle med pattegrise og kreaturer herfra 

Han sælger den igen i 1962 til Anni og Erik Dupont som har 2 børn 1 dreng og 1 pige. De kommer dertil fra 
Pregehøjvej 9 

Som de nedlægger som landbrugsejendom og tager 10 tdr.ld med derfra som de sammenlægger med den 
nyerhvervede Tangetvej 4 

Erik Dupont kører i mange år mælketur først til Stovby mejeri og senere til Horreby mejeri Senere kører han 
maskinstation 

Og på et tidspunkt etablerer de en malkekvægsbesætning på ca 70 malkekøer 

Jorden sælges fra ejendommen i omkring 2002. 

Anni Dupont dør i 2003 og Erik Dupont dør i 2006 

Ejendommen sælges til 

Christina og Søren Boesen - de har I søn 

Christina Boesen er sygeplejerske 

Søren Boesen er født i Ulslev 

Der er drives en entreprenør forretning fra ejendommen 

Noteret 4 juli2014 af Kaj Jørgensen 

  



 

 

 

Tangetvej 5  

Matr.nr. 12b  
Ejendoms.nr. 32410 
Byggeår 1956 

 

1956 - 1982 Bertha og Johannes Krogh 
1982 - Bente Andreasen og Lynge Nielsen 

 
 

Dette hus bygges af Bertha og Johannes Krogh på egen jord i 1955 hvor de så går på aftægt i 1956, da deres 
ældste søn Jørgen overtager gården (Pregehøjvej 2) 

Johannes Krogh dør i 1963 og Bertha omkring 1983 og herefter sælges huset til 

Bente Andreasen og Lynge Nielsen som kommer hertil fra Nykøbing 

Bente Andreasen er pædagog og Lynge Nielsen er tømrer 

Noteret 12 marts 2013 Kaj Jørgensen 

 

 

 

  



 

 

Tangetvej 6 
Matr.nr.l  
Ejendoms.nr.32441 
Byggeår 1890 

1890 - 1911 H.J. Mikkelsen 
1911- 1948  Karen og Peter Jørgensen 
1948 - 1998 Gudrun(Gutte) og Ole Jensen  
1998 - 2018 Gudrun Jensen 
2018 -          Lukas Fogtmann 

 

 
Ejendommen her har et areal på 1 1 Ha 

Den første ejer jeg har fundet frem til hedder H:J:Mikkelsen og er at finde på gården først i 1900-tallet, han 
sælger gården i 1911 til Karen og Peter Jørgensen 

Karen kommer hertil fra Øster Kippinge 
Peter kommer hertil fra Vantore 
De ha to døtre 

Peter Jørgensen var blandt de første i byen der fik bil 
1 1948 sælger de gården og flytter til Stubberup lige nord for Nykøbing 



 

 

Gården overtages af deres yngste datter Gutte som i 1947 blev gift med Ole Jensen som kom hertil fra 
Vestlolland 
De ha 2 børn: en pige og en dreng 
1 1964 brænder staldbygningerne, efterfølgende bliver der på brænd tomten opført en ny bygning med kvæg 
og svinestald. 

Midt i 1980eme bortforpagtes jorden til Jørgen Krogh Pregehøjvej 2 og Ole Jensen tager arbejde uden for 
ejendommen 

1 1992 sælges jorden til sammenlægning til (forpagteren Jørgen Krogh) 

Ole Jensen dør i 2006 
 
 

  



 

 

Tangetvej 7 ”Nørrekilde"  
Matr.nr 2a  

Ejendoms.nr.32412 
Byggeår 1966 
 
 
 

 

1894 - 1923 Peder Larsen 
1923 - 1960 Ejnar og Martha Dalby 
1960 -2012 Katedralskolen i Nyk. F (med Ruth og Niels Junker som forpagtere) 
2012- 2014 Jens Erik Boesen, Højet 
2014 -         Rene og Michelle Spuur Hansen 
 



 

 

Nørregaard Matr. 2 a. Tjæreby. 

Gårdens navn blev senere til" Nørrekilde", selvfølgelig fordi man fandt en kilde i marken. Nørrekilde 
hørte oprindelig under Orupgård gods. 
Af fæstere nævnes Ole Larsen, sønnen Peder frikøbte gården og igen fra 1894 fra far til søn. Vi kommer nu 
til 1923 hvor gården på 48 tdr.ld. blev solgt til Martha og Ejnar Dalby, han kom fra Møn og hun fra Sjælland. 

Nørrekilde blev nu i mange år drevet som almindeligt landbrug med besætning, de sidste år ved hjælp 
af svigersønnen Niels Junker og datteren Ruth Junker. Martha Dalby døde i 1958 og et par efter købte 
Katedralskolen i Nykøbing gården. Niels og Ruth blev nu forpagtere og byttede det tilhørende hus 
"Lillebo" med Ejnar Dalby. I forpagtningstiden brændte først stuehus og senere udbygningerne, begge 
bygninger blev opført af bloksten. 
Ejnar Dalby døde i 1966 og 10 år senere blev jorden forpagtet ud til naboen Niels Kimer. Junkers blev 
boende i stuehuset. Niels døde i 2001 og Ruth blev på ejendommen indtil 2012 hvor Katedralskolen solgte 
gården til Jens Erik Boesen Højet. Ruth der er blevet 90 år flyttede til mindre lejlighed i Væggerløse. 
  



 

 

 
Tangetvej 8 
Matr.nr.17a  
Ejendoms.nr.32413 
Byggeår 1928 

1928 - 1960 Else og Jens Rasmussen (Viborg Jens) 
1960 - 1978 Svend Rasmussen (sømand) 1 sal lejet) 
1978 - 1984 Hanne og Finn Thrane 
1984 - 1990 Annemarie og Morten Jensen 
1990 - 1995 Lene og Dennis Rygård 
1995 -2000 Jørgen Jensen 
2000 -2007 Louise og Thomas Andersen 
2007 - 2017 Thomas Skåning 
2017            Thomas Hansen 

Den første kendte ejer er Else og Jens Rasmussen som stammede fra Viborg og derfor hed han altid i daglig 
tale "Viborg Jens " som var arbejdsmand de havde 2 børn Ruth og Svend som vel er født først i 1930eme 
Else Rasmussen dør først i 1950erne og Viborg Jens dør først i 1960eme. 
Husets første sal var i mange lejet ud og her har boet mange forskellige familier i gennem årene 

Svend Rasmussen der overtager huset efter sine forældre var sømand og sejlede på verdens havene Så huset 
forblev ved med at være udlejningsejendom, dog havde han en lejlighed stående til når han var hjemme på 
landlov. 

1 1978 sælger han huset til Hanne og Finn Thrane. Finn kommer hertil fra Marrebæk Han bliver 
bestyrer hos Elsebeth Bonke Pregehøjvej 14 og Hanne er økonoma 

De sælger huset i 1984 Anne Marie og Morten Jensen Morten arbejder ved landbruget 



 

 

Omkring 1990 sælges huset til Lene og Dennis Rygård som er selvstændig vognmand 

Omkring 1995 sælges huset Jørgen Jensen der kommer hertil fra Nykøbing Jørgen Jensen 
er invalidepensionist. 

Omkring år 2000 sælges huset til Louise og Thomas Andersen som også bor i huset omkring 5 år, hvorefter 
de bygger et nyt hus i Væggerløse 

Omkring 2006 sælges huset så til Thomas Skåning som kommer hertil fra Nykøbing Thomas Skåning 
er uddannet mekaniker 

 
  
  



 

 

Tangetvej 9 (Lillebo) 

 

Matr.nr 23 b  

Ejendoms. nr 32414 
Byggeår 1870 
 
1870 - 1945 Søren Sørensen og hans 2 børn Anna og Peter (årstal udkendt) 1945 - 1952 Martha og Ejner 
Dalby som lejer ud til Ida og Laurits Sørensen  
1952 - 1958 Ruth og Niels Junker  
1958 - 1966 Ejner Dalby og Svend Dalby (Ejner Dalby dør i 1966) 
1966 - 1978 Svend Dalby 
1978 - 1983 Bo Svendson 
1983 -          Dan Jepsen og Lis Djernæs 
2013             Lis Djernæs 
  

 

Den første ejer der kendes her er hedder Søren Jørgensen og det var vel omkring 1930erne efterfølgende 
overtages huset af hans 2 børn Anna og Peder der var ugifte, de havde som husdyr en ged der stod på græs i 
vejkanterne. Peder led af epilepsi, en sygdom man ikke kendte meget til på den tid. 
Omkring 1945 køber Ejnar Dalby (Tangetvej 7) huset, som han derefter efterfølgende lejer ud til Ida og Laurits 
Sørensen som flytter hertil fra Tjæreby Tang og de bor så i huset til omkring datteren (Ina) konfirmation i 1952 
hvor de køber Pregehøjvej 4 
 
Derefter flytter Ruth og Niels Junker ind (Ruth er datter af Marta og Ejnar Dalby) de bor der så Til 1958, hvor 
Martha Dalby dør, så bytter de med Ruths far, som flytter i aftægt sammen med sin søn 
Sven Dalby der er kørelærer og driver sin køreskole derfra, og som lærer de fleste af egnens unge på den 

tid at køre traktor og 



 

 

bil. Ejnar Dalby dør i 1966 og Sven Dalby bor så selv til 1978 hvor huset sælges til 

Bo Svendson, som kom hertil fra Nykøbing han var Falckredder og bor her sammen med sin kone (navn kunne 
ikke opspores) til 1983 hvor huset sælges til 

Lis Djernæs og Dan Jepsen Lis kommer hertil fra Nykøbing og Dan er født i Idestrup 
Lis arbejder som hjemmehjælper, men har samtidig i et udhus der ligger på den anden side gaden 
Indrettet en forretning (Chenille Patchwork) der som navnet antyder sælger patchwork. Parret har en 
datter 

  



 

 

Tangetvej 11  
Matr.nr 17g  
Ejendoms.nr 32415 
Bygget 1938 
 
1938 -1972 Forskole til Idestrup skole 
1972 - 1974 Karen Sølvsten (lærerinde) 
1974 - 2007 Frank Bauer 
 2007 - 2009 Tomt 
 2009 -          Brian Ipsen 

 
Dette hus bygges af Murermester Marius Matiesen Tjæreby for Idestrup sogneråd i 1938 som forskole til 
afløser for forskolen der lå ude på Tjæreby Tang (Tangetvej 2) Denne havde fungeret siden 1918 hvor man 
for første gang opretter forskoler i sognet, hvilket sker som følge af pladsmangel i de store skoler. Der blev 4 
forskoler i Idestrup sogn (Tjæreby, Ulslev, Sdr. Tåstrup og Sdr. Vedby, som bygges samme år som den i 
Tjæreby og er nøjagtig ens med den) 
Det var dengang man kun gik i skole hver anden dag 1 årgang den ene dag og 2. og 3. årgang den anden dag. 
Altså 2 årgange i klassen 
1 1959 bygges en Centralskole i Idestrup (Krogløvskolen) og så blev der kun 2 årgange tilbage og man 
begyndte at gå i skole hver dag 



 

 

1 1972 var der blevet bygget til centralskolen så man havde plads til alle klasser her og så blev den 
nedlagt som skole 
Af lærerinder der har undervist og boet i lejligheden ovenpå kan nævnes de tre der har været der fra 1938 og 
til nedlæggelsen i 1972 
Frøken Jørgensen, Frøken Gerda Høgsbro og frøken Karen Sølvsten 

1 1974 sælges skolen til Frank Bauer som var født i Tyskland. Frank havde siden 1969 undervist i 
kammermusik på Krogløvskolen 

1 1975 ophørte Kammermusik-orkesteret, men Frank havde ikke opgivet musikken, og arbejde videre på at 
ombygge den gamle skole til musikskole. 

1 1983 kunne der så åbnes for musikskolen Laeititia og den gamle skole blev efterfølgende i flere år brugt til 
undervisning i musik, kunst og kulturhistorie, ligesom der blev afholdt flere koncerter I den gamle skolestue. 

1 2007 flytter Frank Bauer tilbage til Tyskland og huset sælges efterfølgende til 

Brian Ipsen, bodegaejer fra Nykøbing, og som stadig er i gang med en stor renovation 

  



 

 

Tangetvej 13. 
Matr.nr 17e  

Ejendoms.nr 32416 
Byggeår 1941  

1941- 1954  Olga og Niels Rasmussen Kimer 
1954- 1977  Olga Kimer 
1978- 1989  Lis Hauerslev og Bent Groesen 
 1988-           Torben og Gitta Hauerslev 

 
 
 
 
 



 

 

Dette hus bygges i 1938 som aftægtshus Til Olga og Niels Rasmussen Kimer som ligger på 
(Lundledgårds Tangetvej 19 jord, hvorfra de flytter til samme år 
Niels dør i 1954 og Olga i 1977, arvingerne sælger huset til 
Lis Hauerslev køber huset i 1978 og bliver senere gift med Bent Groesen, de flytter begge hertil fra 
Nykøbing 
Lis er leder i hjemmeplejen i Nykøbing og Bent er skoleinspektør på Nørre Skole i Nykøbing. Lis har 3 børn 
og i 1989 overdrager de huset til den ældste søn Torben 
Torben Hauerslev er gift med Gitta og de har 3 børn 
Torben er landbrugsmekanikker hos Merts i Nykøbing og Gitta er ansat på Nykøbing Sygehus som 
sygehjælper . 

Noteret marts /2012 
  



 

 

Tangetvej 15  

Mat. 17d  

Ejendoms.nr 32417 
Byggeår 1939 

 

 

1939 - 1974 Anny og Rudolf Olsen 
1974 - 2013 Anny Olsen 
2013 -           John Engelhardt Rasmussen 

 
Dette hus blev bygget af Anny og Rudolf Olsen. Rudolf var tromlefører i Idestrup sogn.  
Anny Olsen er død i januar 2013 ca. 3 mdr. før sin 100 års fødselsdag 

 
 

  

 



 

 

 
Tangetvej 16 
Matrikel 5AU 
 
Børge Schütt 

 

 
 
 

1947- 1965 Fodermester hus til „Lundledgård" 
1965- 1966 Doris og Niels Kimer 
1966-1973 Fodermesterhus 
1973 - 1992 Ellen og Karl Kimer (aftægtshus) 
1992 - 2011 Ellen Kimer 
2011-           Benny Kurt Pedersen 

Tangetvej 17  

Matr.nr 17 H  

Ejendoms,nr 32418 
Byggeår 1947 

 



 

 

Dette hus bygges sidst i 1940eme (af Karl Kimer Tangetvej 19) som fodermesterbolig til Gården 
(Lundledgård) på egen jord 

Her bor så igennem de næste ca 15 år mange forskellige ansatte på gården. 

Da køerne sættes ud, og der ikke mere skal bruges arbejdskraft på gården lejes det ud ,og her bor også 
en del mennesker som jeg ikke har styr på , 

Da Doris og Niels Kimer (senere Tangetvej 19) blev gift i 1965 bor de også et år „indtil de køber gård i 
Frejlev. 

1 1973 flytter Ellen og Karl Kimer i aftægt i huset, da de sælger gården (Tangetvej 19) til Doris og 
Niels Kimer. 

Karl Kimer dør i 1992 og Ellen Kimer bor der selv til hun dør i 2011 Arvingerne 
sælger huset til 

Benny Kurt Petersen, en ung mand som kommer hertil fra Kraghave  

Noteret den 19 marts2013 af Kaj Jørgensen 

 

 

Tangetvej 18, matrikel 5bn 
          2015   Karl Verner Skyggedal Rasmussen 
 



 

 

Tangetvej 19 „Lundledgård" 
Matr.nr 3a  

Ejendoms.nr32419 
Byggepr 1870  

1850- 1893 Rasmus Jensen Kimer 
1893- 1938 Olga Niels Rasmussen Kimer 
1938- 1971 Ellen og Karl Rasmussen Kimer  
1971- 2007 Doris og Niels Rasmussen Kimer  
2007 -         Doris Kimer 
                   Heinrich Martin Storr 
 
Første kendte ejer er Jens Hansen der omkring 1850 
overdrager gården til sin søn Rasmus Jensen Kimer, som i 
1858 flytter gården ud fra byen ud på sin egen jord 

1 1874 frikøbes gården fra Orupgård (lige som alle andre gårde i området) 

1 1893 overdrages gården til sønnen Niels Rasmussen Kimer (Født 11. september 1865) 

Niels Kimer er gift med Anna. De får 2 børn, men Anna dør i 1913 



 

 

Niels Kimer bliver senere gift med Olga (Niels Kimer dør i 1954 og Olga i 1977) 

Niels Kimer, overdrager i 1938 Gården til sin søn Karl 

Karl Rasmussen Kimer født 27 august 1910 og gift i 1938 med Ellen født den 20. juli 1918 

De får 5 børn. Karl driver som en af de første i området maskinstation 

Karl overdrager i 1971 gården til sin ældste søn Niels (Karl dør i 1992 og Ellen i 2011) 

Niels Rasmussen Kimer født 7 februar 1940 gift i 1965 med Doris født 25 november 1945 

De får 3 børn, Niels fortsætter med maskinstation og sammen køber en del nabogårde. Niels dør i 2007 og 
Doris bortforpagter jorden, men bor stadig på gården 
Gården er i 2015 solgt til Søren Piil. Tjæreby 
 
Danske gårde bind III 1912-1918 – La Cour 

 

 



 

 

 

 

Præstestræde 34 

Danske gårde bind III 1912-1918 – La Cour 

 


