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SiLDESTRuPS PRIS 

 Mel: Marleen 

Til Paris man drager, -ja i 
sluttet trop, men jeg rejser 
helst, til det kære Sildestrup.  
I bølgende kom, ved kær så smukt, 
den ligger flugt, med vejens bugt 
ja det er Sildestrup./. 

Morgendug på marken, det er 
malketid, mælkevognen kører, nu 
knirkende forbi. En arbejdsdag, er 
nu godt i gang ved spande klang, 
kom mis i gang, for at få malketår. 

Formiddagen efter, herligt 
davrebord, skal vi ud i 
marken og luge vores ro'er. 
Af livsglæde tumler, der et 
føl, vi taer en øl i solens 
glød det' sommerens idyl 

Hønsene de kagler, det er 
middagsstund, og vi morer os alle, 
en lille ekstra blund. Til posten 
han kom —ø spetakkelfrr, gav stort 
postyr, blandt gårdens dyr, det er 
jo hans mani./. 

SKÅL SKÅL SKÅL SKAL 

Solens sidste stråler, er nu snart forbi, 
hjem fra noret drager, det er nu sysletid. 
Mens dyrene får, et affenfo'er, så dækker 
mor, til nadverbord, hvor sulten den er 
stor]. 

Nadverrøgen stiger, endt er 
dagens slid, mosekonens bryggen, 
står over vej og sti. Mens månen 
står over norets ås, det rasler i, 
en enkelt bås, det' aftenens 
idyl]. 

Tænk når vi er gamle og vi 
kan ej mer', så' det' 
Sildestrup, vi i tankemejo 
ser. I bølgende korn, ved 
kær så smukt, den ligger 
flugt, med vejens bugt, vi 
mindes kan engang./. 

SKÅL SKÅL SKÅL SKÅL 

 

 



 

 

 Fortælling af Ellen Kimer. Tjæreby.  

Brødrene 

Min bror Holger, som var 2 år yngre end jeg, var en frygtelig 
drillepind. Han syntes f.eks. det var vældig skægt at smide en 
død mus efter mig, for jeg blev nemlig fuldstændig skrub 
hysterisk. 

Men pludselig kom jeg til at tænke på jeg vistnok heller ikke 
altid var så sod, som jeg gerne ville tro, jeg var. 

Der må have været et eller andet, som fik mig til at tænke på 
en vise, som jeg sang for ham, når jeg rigtig skulle drille 
ham. 

Med kosten, med kosten, hvad gør 
man med den? man fejer gård og 
gade samt stue, lo og lade med 
kosten, med kosten, med kosten. 

Med kæppen, med kæppen, hvad gør 
man med den? man banker dermed 
drenge, for dertil altid trænge 
små drenge, små drenge, små drenge. 

Hvorfor mon ej piger, man 
banker med den? Nej, synd det 
ville være for artige jo ere 
små piger, små piger, små piger. 

Jeg mindes ikke at have set den i nogen sangbog og dog, måske 
alligevel. Jeg husker i hvert fald ikke, hvem der har lært mig 
den. Muligvis en af vore unge piger. Jeg kunne gøre ham 
fuldstændig stikrasende, bare jeg nynnede melodien. 

Engang vi var alene hjemme, drillede vi også hinanden. Til 
sidst blev jeg så rasende, at jeg tog et stykke brænde og kylede 
det efter ham, men han var hurtig til at dukke sig, så jeg 
ramte væggen i stedet for. Jeg mindes ikke, om der kom et mærke 
i væggen, men det har der sikkert gjort - et stykke brænde med 
skarpe kanter slår hårdt. Jeg gyser lidt, når jeg  tænker på 
det. Jeg kunne have slået ham ihjel. 

Sommetider sloges vi med vand, når vi var alene hjemme, også 
karlene og vores pige. Det kunne godt udvikle sig til et 
rigtigt vandorgie, både inden- og udendørs, hvor vi blev mere 
eller mindre gennemvade, og hvor vandet drev af væggene i 
kokken og gang. Bagefter havde vi travlt med at slette sporene, 
inden mor og far kom hjem. 

Jorgen, min yngste broder, havde jeg aldrig nogen kontroverser 
med, ham elskede jeg højt. Jeg syntes, det var så trist, da 
han blev så stor, at jeg ikke mere skulle læse højt for ham. 

Jeg læste bl.a. indianerromaner højt for ham. Der var en, der 
hed Den gule Ulv. Senere har jeg tit undret mig over, hvad de 
forfattere havde i hovedet, når de fremstillede gemene 
forrædere og overløbere som helte, men det tænkte jeg ikke på 
dengang. 

Ellen Kimer 

 



 

 

Ellen Kimer er født på Gården Stovbyvej 64 
Der boede i Silles trup en familie, som ikke var sær— 11g 

højt estimeret. De havde en lille ejendom, det var i sig 

selv. lidt nok, til at en familie kunne leve af det, men når 

den så blev passet dårligt, så måtte det jo blive sløjt. Han 

var evindelig bagefter både med at så og høste. De havde 

nogle få kreaturer og vistnok en hest. Det kneb tit med 

foderet til dyrene, og så kom han listende i mørkningen med 

en sæk og spurgte, om han kunne låne lidt korn til efter 

høst. Det var en camoufleret form for tiggeri. Begge parter 

vidste udmærket, at min far aldrig så det korn igen, og 

begge parter vidste, at den anden vidste det. Min far var 

Ikke den, der gerne sagde nej, når nogen bad ham, men jeg 

kan godt huske, at han engang imellem brummede lidt, når han 

syntes, at det gik for tit på. Ham, der kom med sækken, har 

sikkert været rundt andre steder i byen, men det er ikke 

sikkert, at der hver gang er kommet noget den. 

Når man er barn, tænker man ikke så meget over den slags 
ting, men nu bagefter kan Jeg ikke andet end tænke, at de 
må have været på sultens rand ind Imellem, måske over. 
Der  var ikke noget, der hed socialhjælp, så var det 
fattighjælp. 
Engang, midt morgenmalkningen, kom han ind ad døren til 

kostalden. Han sagde Godmorgen og gik lidt frem og tilbage. 

Da min far syntes, at det havde varet længe nok, sagde han: 

Ja, men hvad vil du, Hans, hvad er dit ærinde?" Han var ikke 

meget for at komme ud med sproget, når de Ikke var færdige 

med at malke. Mælken skulle jo af sted til mejeriet, og det 

var ikke velset, hvis mælkekusken skulle vente på mælken. 

Hans havde helst set, at de havde været færdige med at 

malke, men min far kunne jo nok regne ud, at det var noget, 

der hastede, siden han kom på det tidspunkt, så han måtte 

han ud mod sproget. Det var jordemoderen, det gjaldt. Hans 

ældste datter var kommet galt af sted som det hed dengang. 

Mærkværdigvis var det aldrig mændene der kom galt af sted 

Så måtte far jo skynde sig at få spændt for og komme af sted 

efter jordemoderen. 

Side 2. 



 

 

Jeg har aldrig hørt andet, end at alt blev lykkeligt 
overstået, hun fik en. stor dreng. 

Det er først længe efter, at Jeg har hørt 
historien. Den slags ting blev ikke drøftet mit hjem, når 
børnene hørte på det Det har givetvis været en stor 
belastning for t fattigt hjem at få to munde mere at mætte 
Så var det bare om at så hurtigt som muligt at kigge efter en 

annonce med ordlyden: „Husbestyrerånde Søges”, et barn ingen 

hindring.  

Jeg tror nok, at hun blev gift med en mand, som hun 
holdt hus for, men jeg kender ikke hendes videre skæbne  

Familien havde nogle drenge, som efter tur kom hos 

os og hjalp lidt i høsten og lignende. Det vigtigste var 

nok, at de fik noget mad. Engang var en af dem kommet for 

sent op, så tærskningen var fuld gang, da han kom. Gennem 

larmen fra tærskeværket råbte han til min far: ”Har I spist 

frokost?" Ja, det havde de da. Ja, men det har jeg ikke, 

råbte han. Nå, ja, så måtte han jo ind og have 1idt frokost, 

selv om der nok har været taget af bordet på det tidspunkt. 

Hans kom altid og bad om forskud på mejeriet. 

Engang kom han og bad om forskud på en kvie, som ikke var 

blevet med kalv endnu. Det blev der grinet en del af, men 

det har måske været den bitre nød, som tvang ham. Jeg tror 

nok, at mejeribestyrer Hansen for en gangs skyld syntes, at 

det var lidt for langt ude i fremtiden. 



 

 

Bredevej 5 
Matr.nr.2 C Byggeår.1907 

Ejendoms.nr.26233  

 

 

Marie og Ole Jensen senere (Stovbyvej 57) 
En kort periode boede en polak  
1933 - 1961 Kristine og Johannes Jørgensen 

1961 - 2004 Bodil og Svend Rasmussen 
   2004 Elsebeth og Henning West Hansen 
 

 

  



 

 

Bredevej. 10  

Mafr.nr. 2B Byggeår 1907 
Ejendomsnr.26236  

1907 - Helene og Hans Petersen 

1929 - 1969 Helga og Ejner Petersen 
1969 - 1976 Karen og Kurt Rasmussen 
1976 - 1998 Karen og Villy Vinder 

1998 - Elsebeth og Henning West Hansen (: lejer sønnen Jesper) 

Til ejendommen hørte 4 tdr. i 1934 bliver der lagt 12 tdr. jord fra Bredevej 6 ind 
under. 1 1947 stadsjord fra Bredevej 14 og i 1953 jorden fra Bredevej 12. 

  



 

 

Bredevej 12  

Matr.nr.2F Byggeår 1908 
Ejendoms.nr.26237  

Peta og Karl Ibsen 

1943 - 1978 Anna og Oluf Hansen 
1978 - 1983 Mogens Hvid 
1983 - 1987 Dorthe Rosenkilde og Klavs Løj 
1987 - Mogens Olsen 

Jorden fra denne ejendom bliver lagt ind under Bredevej 10 i 1953 
  



 

 

Bredevej 14 
Mafr.nr.4A Byggeår. 1947 

Ejendoms.nr.26238  

Stine Møensbo 
1905 Karen Margrethe og Niels Christian Nielsen 

1905 -    Katrine og Jesper Jensen 
          - 1943 Laurits Jensen 
1947 - 1991 Margit og Frode Hansen 
1991 - 2005 Karen Sembach og Erik Poulsen 
2005 - Thomas Christensen 

Gården brændte i 1947 og Laurits Jensen solgte til staten som solgte noget af jorden 
fra til naboer. 1 1947 bygger Margit og Frode Hansen bygningerne op igen. Ca, 2004 
bliver jorden lagt ind under Bredevej 10 



 

 

 

Norvej. 1 
Mafr.nr.4B Byggeår. 1900 

Ejendoms.nr.29981  

Bolette og Niels Nielsen 

1971 -           Marie Christensen og Bjarne Larsen (leje)  

    Står tom en årrække 

1978 - 2003  Anne og Claus Buck 
2003 -          Anita og Jan Kramer 



 

 

Norvej 2 
Matr.nr.5H Byggeår. 1919-1930 

Ejendoms.nr.29982  
 

 

1919- 1952 Rasmine og Marius Pedersen 
1952- 1958 Edith og Frede Pedersen (som forpagter)  

Anne-Lise og Knud Pedersen 
Karen og Johan? 
Anna og Per Clausen 
Claus? (mekaniker) 

 - 2002 Gitte og Anders Bork 
2002 Gitte Bork 

Jorden er solgt fra til Stovbyvej nr 61 Villy Vinder i 1971 
 



 

 

Nordvej. Nr.3 
Matr.nr. 7C. Byggeår. 1924 
Ejendoms.nr.35183  

 

Laurits Hansen (Hørsvinger) 
Holger Knudsen (kontrolassistent) 

1966  Gudrun og Villy Jensen 
Helle og Jan Madsen 

2005 - Lonni og Jens Erik Christensen 

Jorden og kartoffelladen bliver solgt fra 2003 til Stovbyvej 51 (Karl Ringsing) 
  



 

 

Norvej .4  

Mafr.nr. 12 C Byggeår 1887. 
Ejendoms.nr.32067  

 

1958 Petra og Christian Jensen 

1953 - 1958 Edith og Frede Petersen  
                    Tore og Svend Stange 
                     Maria og Thomas Falck 

2007 -           Lene og Jannik Andersen 

Jorden bliver solgt fra i 1958 til Stovbyvej 61 (Villy Vinder) 



 

 

Norvej. Nr.5 

Matr.nr. 10C  

Byggeår.1873-2008  

Ejendoms.nr.29984  

 

Anna og Rasmus Hansen (Kongelig digekontrol) 

Margrethe og Richard Hansen 

2004 - Bo Ellehave 

Ejendommen lå tidligere et andet sted men blev ødelagt af stormfloden i 1872. 
1 2008 brændte en del af ejendommen men er nu opført igen 2009 



 

 

Norvej. Nr.6  

Matr.nr. 5D Byggeår. 1907 
Ejendoms.nr. 29985  

 

 
Anna og Christian Hansen 
Alfred Hansen 
Holger Knudsen 
Grethe og Henning Vinding 

Jorden er solgt fra ca. 1958 til Stovbyvej 61 



 

 

 

Nordvej. Nr.7  

Matr.nr. I OA Byggeår.1852-1925 
Ejendoms.nr.29986  

 

Anna og Christian Hansen 
Gudrun og Karl Hansen 
Gudrun og Villy Jensen 

2004 - Lene og Tonny Rasmussen 



 

 

Sildestrup Øvej 7b 
Matr.nr. 16B Byggeår ? 
Ejendoms.nr. 26600  
 

 

 

Anna og Jens Nielsen 
Åge Nielsen 
Ejendomsselskab Marielyststrand 

Efter Åge Nielsens død var der ikke nogen familie. huset bliver købt af 
Ejendomsselskabet Marielyststrand. Det bliver nu renoveret. 

 

Sildesfrup Øvej IO  

Mafr.nr. 5F Byggeh 1897-1962 



 

 

Ejendoms.nr.31052  

1897 — 1914 Julie og Jørgen Poulsen 

1934- Peter Poulsen 
— 2004 Tove og Åge Hansen 

2004 — Helle og Svend Petersen  



 

 

Sildestrup Øvej 12 
Matr.nr. 5B Byggeår 1914-1991 
Ejendoms.nr.31054  

 
 

 
 
Anna og Karl Madsen 

- 1978   Valborg og Jens Andersen  
1978 - 1981 Karen Sembach og Erik Poulsen 
1981 -    Hanne og Jens Høegh 
 

1991  Lene Peapke og Jesper B Jensen 

Jesper B Jensen har Entreprenørvirksomhed på adressen, Jorden er solgt fra ca. 



 

 

 

 

Stovbyvej 47. 
Matr.nr. I C Byggeår 1850-1977 
Ejendoms.nr.32053  

 

Marie og Jens Rasmussen (Bødkeren) 
— 1974 Ejvind og Astrid Rasmussen 

1974 - 1975 Karl Ringsing 
1975 - Elit Andersen (hjemmeslagter) 

Galleri Jylle 
2006 - Claus Hansen 

1 1975 sælger Karl Ringsing huset og lægger jorden ind under Stovbyvej 51. 
  



 

 

Stovbyvej .49  

Matr.nr.1D Byggeår.? - 1947- 1990
Ejendoms.nr.32054 Vurdering. 1.600.000 

(2008) 
Bolette og Alfred Kæmpe 

1930  1943 Ellen og Åge Vinder 
1943 - 1956 Inger og Poul Jensen 
1956 - 1961 Inger og Jørgen Kølle 
1961  1971 Edith og Poul Krogh 

  1971 - Vallash depot (sodavand) 
- 1984 Inge og Mogens Holm 

1984- Anne og Jørgen Brodersen 

Jorden fra denne ejendom er solgt fra i 1969 til Stovbyvej 51. Ejendommen er 
nyopført efter brand i 1947 

 

  



 

 

Stovbyvej.50 
Matr.nr.3G 

Byggeår. 1860-1929-
2000 

Ejendoms.nr.32055  

Anna og Andreas Petersen (kaldet Jyden) 
Edith og Svend Andersen 

1994 - Susanne Olsen og Henrik Melshior Thomsen 



 

 

 

1912 - 1934 Johan Christensen og Hulda (Husbestyrerinde) 
1934 - 1960 Laura og Knud Ringsing 
1960 - 2010 Marie og Karl Ringsing 

 2011 - Steffan Drost Mikkelsen 

Gården er udstykket fra Stovbyvej 55 i 1912 med 20 tdr. senere er købt mere jord til 
bl.a fra „lbgården" Stovbyvej 52. Hvor man finder ud af at Marie Ringsings oldefar 
Christian Andersen Ibsen har ejet „lbgården" fra 1860 — 1870 

 

 

Stovbyvej 51. 

 

Matr.nr. 1 A Byggeår. 1912-2005 
Ejendoms.nr. 1A 



 

 

— Sydfalster var oprindelig et typisk 
bondesamfund med gårdene klumpet sammen i 
landsbyer indtil udskiftningen og 
udflytningen i forrige århundrede. 
Landbruget er stadig Sydfalsters hoved er
hverv og hver eneste gård har sin spændende 
historie. Nogle af gårdene har en flere 
hundrede år gammel slægtshistorie at 
fortælle. Gården i Sillestrup, som Ellen 
Valentin har tegnet herover, er ikke så 
gammel. Den blev bygget i 1912 på en 
udstykning på 20 tønder land fra tækkemand 
P. Hansens gård af Johan Christensen. 
— 1 1934 solgte Johan Christensen gården 
til Knud Ringsing, der kom fra Flintinge, 
hvor hans far havde en gård. Sidst i 
1930'erne købte han fire tønder land og i 
1956 seks tønder land af Verner Andersen 
i Sillestrup. Begge Jordstykker lå i Bøtø 
Nor på vestsiden af kanalen. Hele 
bedriften med køer, grise, heste, høns, 
gæs og ænder blev passet med hjælp af de 
tre børn i familien. 
— 1 1960 solgte Knud Ringsing gården til 
sønnen Karl og købte selv en gård i 
Torkildstrup Huse. Han boede i Sillestrup 
i 25 år og holdt sølvbryllup der. Gården 
i Torkildstrup Huse er lige blevet solgt 
og her blev det også til 25 år og 
guldbryllup. Nu er parrets adresse 
Idestrup. 
Siden 1960 har Karl Ringsing over fem 

gange købt jord til gården i Sillestrup. 
Der hører nu 110 tønder land til - plus 45 
tønder tand, der er taget i forpagtning. 
— Der er travlhed hos Ringsingg i 
Sillestrup, hvor der på gården er 220 
fedesvin at passe foruden det store areal. 
Dertil kommer at man også passer jorden for 
nogle naboejendomme som en slags 
maskinstation. Tit daglig arbejder Karl 
Ringsing, hans kone og en karl med opgaverne 
og i høstens tid får man hjælp af et par 
mænd mere. 
— Ringsings har tre børn, som alle har 
tilknytning ti! landbruget. — Den meget 
særprægede store sten, der står ved 
indkørslen til gården, er fundet i Bøtø Nor 
og fortæller om gårdens tilknytning til det 
store inddæmmede areal, som for over 
hundrede år siden blev afvandet og blev til 
landbrugsjord. Først som græsning tit de 
mange kreaturer, heste og så videre, som den 
gang fandtes på gårdene og senere med 
kunstgødningen til frodige korn- og 
sukkerroemarker. Der er også dyrket mange 
kartofler på denne sandjord, der er 
fravristet havet. 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Stovbyvej 52."Ibgård" 

Matr.nr. 3 A Byggeår. 1850-1959-1996 

Ejendoms.nr.32057  

 
1850- 1860 Jens Eriksen 
1860- 1870 Christian Andersen Ibsen 
1870  1876 Rasmus Clausen (Folketingsmand — L.F. Folketidende) 

1876- 1928 Rasmus August Jørgensen 
1928 - 1972 Valborg og Niels Peter Høegh senere Kirstine (Valborg døde ung) 
1972 - 1982 Hanne og Jens Høegh 
1982 - 1985 Nina og Preben Løj 
1985 - 1985 Karl og Marie Ringsing 

2009 - Palle Aksel Jønson 

1985 lægger Karl Ringsing Jorden ind under Stovbyvej 51 og bygningerne sælges fra 
 

  



 

 

 

 

Mellem landbyerne Stouby 
og Sillestrup På Sydfalster 
lidt inde pa marken ligger 
"Ibgaard", som Ellen 
Valentin har tegnet herover. 
Da langelænderen Rasmus 
Claussen i 1870 købte 
"Ibgaard" så stuehuset ikke 
sådan ud. Det var en længe 
i en ganske almindelig 
stråtækt bondegård og det 
var herfra Rasmus Claussen 
tog til de politiske møder, 
som gjorde ham til 

folketingsmand for partiet Venstre i 1872 og det var her på dette  sted han 
udtænkte planer til Lolland-Falsters Folketidende,  som blev oprettet i 1873. 
"Ibgaard"s marker var under stormfloden i 1872 oversvømmede, men vandet 
nåede ikke indenfor den lille gårds porte Rasmus Claussens mange gøremål som 
politiker og bladudgiver fik ham til at sælge "Ibgaard” (vistnok i 1876) og i stedet 
købe et mindre landbrug på Nykøbing F. By's jorder. Det har vel været afstanden 
fra Sillestrup til Nykøuing F. bane gård og avisen, der vor afgørende for dette 
Gytte. Som folketingsmand var der mange rejser og vejen til og fra gården med 
hest og vogn og på dårlige veje har været besværlig og tog for megen tid. 

 Næste gang man møder en handel om "Ibgaard" er den 21. maj 1928, hvor 
Rasmus August Jørgensen sælger gården til Niels Peter Høegh fra Kettinge. som 
summen med sønnen. Jens, i 1956 i tre etaper byggede det statelige stuehus, 
som ses på tegningen. 
i 1972 overtog Jens Høegh "Ibgaard", hvis jorder igennem generationer er solgt fra og 
købt til, således at der i dag er 36 tønder land. 
Karen Teilmann, der kom til Stouby i 1923. kan fortælle mange små historier om livet 
på ”Ibgaard" i hverdag og fest. Hun var en velskreven medhjælp i hus og have på 
gården i mange år. 
Inde i dette nummer af Sydfalster-Nyt kan man finde et fotografi af den gamle, 
stråtækte bondegård, sadan som den må have set ud i Rasmus Claussens tid. 
  



 

 

Stovbyvej 53 ”Kåresminde” 
Matr. 1B 
Ejendomsnummer 32058  Byggeår 1900- 2003?  
 
xxxx – 1858 Jens Jensen 
 Anders Jochumsen Kaare (sandsynligvis) 
18xx - 1912  Rasmus Andersen Kaare (Aftægt til Anders Jochumsen Kaare i 1876) 
1912 – 1915 Niels Peter Petersen 
1915 – 1947 Hans Jørgen Larsen (hustru Kristina) 
1947 – 1949 Peter Petersen (Bøtø) – (hustru Karen) 
1949 – xxxx Otto Hansen (hustru Rosa) 
1960 – 1970 Ellen og xx. Poulsen 
1970 – 2013 Anne-Grethe Andersen 
2013 Anja og Jesper Winther Veel 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rasmus Andersen er født 13.2.1840 i Sillestrup som søn af gårdmand Anders Jochumsen og hustru 
Malene Larsdatter. Rasmus er konfirmeret 1. søndag efter påske 1855 i Idestrup som søn af 
gårdmand Anders Jochumsen Kaare og hustru Malene Larsdatter 
Rasmus Andersen Kaare er død 9.2.1930 på ”De gamles Hjem” i Idestrup og begravet 14.2.1930 i 
Idestrup. Rasmus er partikulier, fhv. parcellist i Sillestrup, veteran fra 1864. Søn af Anders 
Jochumsen Kaare og Malene Larsdatter.  



 

 

Var gift med Ane (f. Rasmusdatter) som døde 1926. Sidste fælles bopæl var ”De gamles hjem” i 
Idestrup. Rasmus Andersen Kaare, 35 år og ungkarl hos faderen Anders Kaare i Sillestup er viet 
5.5.1876 i Idestrup til Ane Rasmusdatter, 37 år som tjener hos Søren Hansen i Tjæreby 
 

Til venstre– Rasmus Andersens ansøgning om 
fortjenstmedalje for deltagelse i krigen i 1864 – har 
deltaget fra 15. marts 1863 til 17. oktober 1865.  
 
Rasmus’ forældre Anders og Malene er viet 6.11.1835 i 
Idestrup (Malene er enke fra Sillestrup) 
Ved folketælling 1834 er Malene gift med Rasmus Hansen 
i Sillestrup som er død 13.6.1834. Rasmus og Malene 
(enke) er viet 6.11.1829 – hun er fra Sillestrup og han er 
fra Sdr. Kirkeby Før dette ægteskab er Malene viet med  

Peder Jensen Kaare som dør i april 1829 som 43 årig 
gårdmand i Sillestrup. Peder kommer trist af dage da der i 
kirkebogen står ” Skar sig i Halsen med en Rag(e)kniv”. 
Han får stiftets bevilling til at måtte jordes med sædvanlig 
ceremoni, dog gerne i stilhed. 

– herfra efternavnet ”Kaare” som følger de næste beboere i 
huset og er anledning til at det bliver til ”Kaareminde” 

 

 

 

Folketælling 1901 

Maribo, Falsters Sønder, Idestrup, Sillestrup, 1b 

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

Rasmus Andersen   18400913   G   Husfader   Landarbejder og Landbrug   Idestrup   

Ane Rasmussen   18380513   G   Husmoder      Idestrup   

Petra Martine Elise Jensen   18940215   U   Plejedatter      Idestrup 

  



 

 

 

.Stovbyvej 54.  

Matr.nr. 3B Byggeår 1964 
Ejendoms.nr.32059 

 

Karoline og Hans-Jørgen Andersen Gerda og 
Verner Andersen 

1960 — 1977 Rosa og Otto Hansen (tidl. Nr. 53.) 
1977 — 1980 Hanne Hågen og Per Helge Nielsen 

1980- Hanne Hågen  



 

 

Stovbyvej 55  
Byggeår. 1949-2006  
Matr.nr. IA 
Ejendoms.nr 32060  

Karen og Rasmus Toksværd (bror og søster) 
Doris og Peter Hansen (kaldet tækkemand) 

 1981 Ejner Hansen (søn af Peter Hansen) (Else Husbestyrerinde) 
1981 - 2005 Kurt Grønnegård ejendommen bliver lejet ud til bl.a. Dorte og Eigil 
2005 Dorthe Jørgensen og Eigil Gajda  



 

 

Stovbyvej 56 
Matr.nr.6C Byggeår. 1877-2003 

Ejendoms.nr 32061 
 

Rasmine og Jens Pedersen 

1933 - Maren og Poul Christensen 
1995  Annette og Allan Engelhardt Rasmussen 



 

 

 

Stovbyvej 57.  

Matr.nr.7D Byggeår. 1902-1980 
Ejendoms.nr.32062  

 

Ane og Rasmus Kåre (tidl.Kåresminde) 
Marie og Ole Jensen 

Lisa og Rasmus Olsen 
Ruth og Svend Larsen 

1954- Vera og Arne Rasmussen 
1995 -           Carlo Petersen 



 

 

 

Stovbyvej.58.  

Matr.nr.6D Byggeår. 1852-2006-2009
Ejendoms.nr.32063  

Sofie og Christian Madsen 
1950 - 1964 Ruth og Villum Dyrløv 

1964 1973 Else og Egon Hansen (hundepension) 
1973 -2002 Vita og Henning Sørensen 
2002 - Lis Bork og Michael Jesper Hansen 

Jorden bliver solgt fra bygningerne i 1964 til Stovbyvej 51  



 

 

 

 

Stovbyvej 59  

Matr.nr 8 A Byggeår 1900-1980 

Ejendoms.nr 32064  

 

Grete og Hans Peter Løj 

1931 - Anna og Peter Jørgensen 
Marius Petersen 

1987 - Svend Åge Hougesen 

 

 

  



 

 

Stovbyvej 60  

Matr.nr.6F Byggeår.?-1920-1958-
1996 

Ejendoms.nr 32065  

- 1905 Christian Petersen 

1905 - 1940 Laura og Hans Peter Stang Rasmussen 
1940- 1985 Karla og Aksel Poulsen 
1985 - 1992 Karen Sembach og Erik Poulsen  
1993 - 2009 Birte Henriksen og Poul Frederiksen 
2009 - 

Jorden fra denne ejendom bliver lagt ind under Bredevej 14. i 1993 

 



 

 

— Axel Poulsens svigerfar, Hans Peter 
Rasmussen, købte den 16. februar 1905 
ejendommen af sin morbror, Christian 
Petersen. Ejendommens pris var på 6.100 
kroner, og foruden bygningerne var der 5 
tønder land, der lå op til ejendommen og 
4 tønder land ved Sillestrup Strand. 

— 1 1932 blev der udstykket omkring 1 tønde 
land ved Sillestrup Strand, til den første 
købmandsforretning, der blev oprettet der. 

— 1 1944 købte Axel Poulsen ejendommen af 
sin far, og drev den videre som et blandet 
landbrug, med både køer, grise, høns, gæs, 
ænder, kalkuner og en hest 

— I begyndelsen af 1960'erne kom der 
rigtig gang i udstykningerne af parceller 
til sommerhuse, både på Marielyst og ved 
Sillestrup Strand. Axel Poulsen udstykkede 
derfor de sidste tre tønder land, han 
havde ved Sillestrup Strand. Han stod selv 
for både udstykningen og salget af 
grundene. 

— Axel Poulsen har gennem 35 år været 
måleraflæser for Seas samtidig med, at han 
passede den daglige drift af gården. Men 
efterhånden blev måleraflæserjobbet, fra 
at være en bibeskæftigelse, et heltidsjob, 
og Axel Poulsen valgte at sætte dyrene ud 
og bortforpagte jorden. Dette skete 
omkring 1970, men Jobbet varede dog ikke 
længe, idet Seas kort efter indførte 
selvaflæsning. 

— Axel Poulsen var med i sognerådet i 
Idestrup kommune, og kom ved 
kommunesammenlægningen med i det nye 
byråd, og fra 1970 til 1978 var han 
socialudvalgsformand i Sydfalster 
kommune. 

— Næste generation er klar tit at 
videreføre gården, idet sønnen Erik 
Poulsen fra 1. januar 1985 overtager 
gården. Samtidig ophører 
bortforpagtningen af jorden, og Erik 
Poulsen vil ved siden af sit tømrerarbejde 
passe de fem tønder land. 

  



 

 

 

Stovbyvej 61.  

Matr. nr. 2A Byggeår. 1897-1979 
Ejendoms. Nr.32066  

 
 
 

Birthe og Per Klog (Per døde ung og Birthe gifter sig med 
AlfredAndersen  

1919 - 1952 Johannes og Ingeborg Vinder 
1952 -1959 Ingeborg Vinder 

  1959- Karen og Villy Vinder 

1 1998 sælger Karen og Villy Vinder Bredevej 10 og jorden fra Stovbyvej 61 til 
Henning West Hansen men beholder bygningerne fra 61 

 



 

 

 

 

— Gården i Sillestrup, som Etlen Valentin herover 
har tegnet har uden tvivl engang været en 
fæstegård under Nykøblng F. Hospital, som de 
fleste gårde var det I Idestrup Sogn. Det har 
oprindeligt været en bindingsværksgård med 
stråtage, og den er bygget i flere omgange. De 
største ombygninger og moderniseringer skete 
under anden verdenskrig. 
—Johannes Winder købte gården i 1919.Han 
huskes endnu som sognerådsformand i den 
gamle Idestrup Kommune, hvor han var 
kommunens førstemand i tolv år blandt andet 
under anden verdenskrig. Han døde som 
sognerådsformand i juni 1952, hvorefter hans 
kone, Ingeborg Winder, drev gården videre indtil 
1957 hvor sønnen Villy Winder forpagtere den, og 
senere i 1960 overtog den. 
— Da Villy Winder købte gården i 1960 hørte der 
42 tønder land til, hvoraf de 9 tønder land lå I 
Bøtø Nor. Der er i tidens løb købt ejendomme til, 
så der i dag disponeres over 125 land. 
— Hermed er I.Vinder-gården i Sillestrup en 
prototype på udviklingen indenfor dansk 
landbrug, hvor landbrug i husmandsstørrelse må 



 

 

give op og gårdene fusioneres til større rentable 
enheder. 1 1970 var der 140.000 
landbrugsbedrifter i Danmark, men i 1983 var 
antallet faldet 98.000 – og udviklingen 
fortsætter. Alt tegner på færre og større 
industrilandbrug, som de nu kaldes. 
— Er Villy Winders gård i Sillestrup typisk med 
hensyn til arealudvidelse, så er den Ihvertfald det 
modsatte med hensyn til dyreholdet på gården. 
Der var engang, hvor kvægbruget dominerede 
Sydfalster de store græsgange og det 
inddæmmede Bøtø Nor og fire mejerier på 
Sydfalster taler et tydeligt sprog. I dag er des 
ikke mange køer tilbage i Danmarks sydligste 
kommune. 
— Villy Winder har imidlertid cirka 90 højtydende 
jersey-køer på een af sine ejendomme i 
Sillestrup. De passes ag plejes af en fodermester 
der bor på ejendommen. Karlen og Villy passer 
selv de 160 kalve, kvier og tyre på ejendommen 
på Stoubyvej i Sillestrup. 

De gamle gårde rundt omkring i landet kan 
fortælle megen lokalhistorie - og også ofte 
Danmarks-historie. Når man passerer disse 
mange bedrifter, der som selvstændige 
virksomheder har eksisteret i hundredvis af 
tænker man ikke over, at de har været og stadig 
er en del af landets økonomiske rygrad 

 

 

  



 

 

Stovbyvej 62. 
Matr.nr. 6A Byggeår1877-1993 
Ejendoms.nr.32068  

 

1877 - 1917 Ane og Jens Vest 
1917- 1919 Nicolai Christensen 
1919 - 1951 Karen og Niels Jørgen Hansen 
1951  1988 Erna og Walter Vest Hansen 

1988- Jørgen Vest Hansen 

Gården har været fæstegård under Nyk. F. Hospital. Stuehuset er gennem tiderne 
blevet ombygget og moderniseret i fire omgange. 1 1959 blev der bygget nye stalde 
og 1977 nyt maskinhus. 

 



 

 

 

 

— Bindingsværkslængen på Ellen Valentins 
tegning af Walther West Hansens gård I Slllestrup 
herover er det sidste af den oprindelige meget 
gamle gård. Stuehuset er gennem tiderne blevet 
om. bygget og moderniseret i fire omgange. 1 
1959 blev der bygget ny kostald og ny svinestald 
og i 1977 opførtes nyt maskinhus og en ensilage-
plansilo, som er anbragt i maskinhuset, så 
ensilagen ikke får vand ovenfra, og det er 
nemmere at komma til og fra foderet i sne- og 
frostvejr. 
— Walther West Hansen købte Sillestrup-gården i 
1951 af sin farbror, Niels Jørgen Hansen, som 
havde drevet gården siden 1919. Han købte den i 
gin tid at Nicolai Christensen, der handlede med 
ejendomme og derfor kun havde gården I cirka 
halvandet år. 
— Nicolai Christensen købte gården af Walther 
West Hansens morfar, Jens West, der kom til 
Sydfalster fra Nordfalster. Den gamle gård har 
således på den ene og anden måde været i 
slægtens eje I nogle generationer. Går man 
meget langt tilbage har den sandsynligvis været 



 

 

fæstegård under Nykøbing Hospital, der ejede de 
fleste gårde på egnen. 
— Walther West Hansen arbejdede på Sjælland I 
en del år, men da han blev gift, blev han og hans 
kone enige om at overtage gården i Sillestrup. 
— Der hører 33 tønder land plus 4 tønder land i Bøtø 
Nor til gården, der drives med kvægavl. 
— De 20 jerseykøer med 25 stykker opdræt er 
den højestydende besætning på Lolland-Falster 
og det har den været i de sidste otte år. 

 I en tid, hvor landbrugets forurening med alle 
og saften fra ensilagen er en væsentlig del af 
miljødebatten med deraf følgende strenge krav til 
landbruget om opbevaring og udbringning af 
gødnings8tofferne, er det værd at bemærket at 
Walther West Hansen sørger for at al saften fra 
mødding og plansilo opsamles i ajlebeholdere før 
den spredes ud over markerne. 
— Walther West Hansens søn, Jørgen, er 
landbrugsuddannet. Han har taget ”det grønne 
bevis”, der er en garanti for at have modtaget den 
prak1iske og teoretiske uddannelse for at kunne 
drive en landbrugsbedrift. 

  



 

 

 
 
Stovbyvej 63. 

 

Matr.nr. 3H Byggeår. 1877-1978 
Ejendoms.nr.32069  

Margrete og Joan Rasmussen 
- 1969 Christian Nielsen 

1969 - 1970 Købt af entreprenør fra Nr. Alslev kun få mdr. 
1970 1971 Knud Frøkjær (til sommer beboelse) 

1971 - Hanne og Jens Hvolbæk 

 
  



 

 

 

Stovbyvej 64. (Krogsgård)  

Matr.nr.5A Byggeår ?-1930-1978
Ejendoms.nr.32070  

— 1914 Julie og Jørgen Poulsen (flytter til Sildestrup øvej 10) 

1914- 1916 Maren og Peter Hansen 
1916 1947 Kristine og Alfred Løj 
1947— 1980 Ruth og Jørgen Løj 

1980- Nina og Preben Løj 

Gården har været fæstegård under Nyk. F Hospital 
Senere har den været familien Løjs slægtsgård i mange generationer. Var det døtrene 
der videreførte gården fik manden automatisk Løjnavnet, og opgav sit eget efternavn. 
Jorden bliver solgt fra i t 9 q q til Niels Kimer Tjæreby Tangetvej nr.19 

 



 

 

— »Krogsgaard«, der ligger ved gadekæret 
pa hjørnet af Stoubyvejvej og Sillestrup 
øvej i Sillestrup, har sikkert som de 
fleste andre gårde i det gamle Idestrup 
Sogn været fæstegård under Nykøbing F, 
Hospitals strøgods. 
— Den har været familien Løis slægtsgård 
i mange generationer. Ved nogle 
generationsskifter var det døtre, der 
videreførte gården, men som skik og brug 
dengang var, gå fik deres mænd ganske 
automatisk Løj-navnet, som hørte til 
gården og opgav deres oprindelige 
efternavn. 
— Alfred Hansen, der var søn af 
tømrermester Hans Peter Hansen i 
Sillestrup, blev i 1916 gift med datteren 
på »Krogsgaard«. De overtog gården og han 
hed fra den dag Alfred Løj. I anledning af 
sin 90-års fødselsdag i april 1981 fortalte 
Alfred Løj, der døde i januar året efter, 
at han tydeligt kunne huske een af de 
dummeste handler. Det var i 1917, da han 
solgte 22 tønder land ved Marielyst fra og 
købte noget andet jord, der lå nærmere ved 
gården. Han fik 14.000 kroner for de 22 
tønder land, som blev handlet videre. Før 
udstykningen til sommerhusgrunde var prisen 
steget til 350.000 kroner. Alfred Løj kunne 
siden ikke lade være med at spekulere over, 
hvad hans gamle jord var værd, da først 
udstykningen var færdig og sommerhusene 
rejste sig. — Stuehuset, som det ser ud dag 
på »Krogsgaard«, blev opført i 1930. 
— Ruth og Jørgen Løj overtog »Krogsgaard« 
i 1950 og siden har datteren og 
svigersønnen Nina og Preben Løj fortsat 
driften af den gamle slægtsgård, hvor 
Alfred boede til han døde - I alt i 66 
år. 
— I 1982 købte Nina og Preben Løj 
»Ibgården« i Sillestrup, der ikke mindst 
er kendt, fordi det var den gård 
langelænderen Rasmus Clausen i 1870 købte 
og flyttede ind på. var ham, der startede 
Lolland-Falsters Folketidende og som blev 
Venstres folketingsmand for Maribo Amts 
Valgkreds fra 1872 til 1903. 
— Nina og Preben Løj driver nu landbrug 
på 80 tønder land, hvoraf cirka en 
femtedel ligger i noret. De har også et 
dyrehold på »Krogsgaard«. De opfeder 
grise efter egne søer og har en flok 
fedekalve. 

 



 

 

Stovbyvej 66.  

Mafr.nr. 1 1 B Byggeår. 1877-1958 
Ejendoms.nr.32071  

   Ane Marquarsen og (søn)Thorkild 
- 2003 Karen og Knud Hansen  

2003 - 2007     Kaye og Kevan Houldcroft 
2007 -    Lillah Mathiasen 

 


