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7100 VEJLE

F O RO R D

Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden ske

len til størrelse, hvad areal angår.
Vi har bestræbt os på, at få medtaget alle bestående landbrug, vore konsulenter

har forsøgt at træffe alle, men da mange landbofamilier har udearbejde, bl.a. indenfor
industrien, har vi til samtlige jordbrugere på Fyn, sendt et brev vedlagt spørgeskema
og returkuvert, for ad denne vej at få eventuelle ikke kontaktede landmænd med i bo

gen.
Værket bliver først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig

form, som en håndbog af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betyd
ning og interesse for de beskrevne ejendomme.

Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, veje
nes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.
Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup

Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.
Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares

i deres arkiv, der har har farveoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er
fotograferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra

dette arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.
Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring
fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som
kun har sine fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som

vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er

udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig hånd
bog rigere.

Oplysninger og fotos til denne bog er indsamlet i 1990/91.

FORLAGET GRØNNEDAL
7100 Vejle.

BOGENSE KOMMUNE

ABILDROVEJ 33, "ÅLSBJERGÅRD", ESKILDSTRUP, 5400 BO
GENSE, tlf. 64-811076.
GUNNER PETERSEN, gårdejer,
født den 8.-12.-1932, søn af Kar
la og Peter Petersen, gift d.
27.-9.-1958 med Annelise Frøslev
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 20.-3.-1939, datter af
Tora og Carl Pedersen. Parret
har børnene: Pia, født d. 7.-3.1959, Britt, født d. 23.-8.-1961
og Tina, født d. 15.-7.-1967.
G.P. er uddannet på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra sin
mor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 34,2 ha., heraf 1,4 ha. skov. Derudover er der
forpagtet 3,8 ha. og tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1790 og løbende restaureret. Svinestalde er opført omkring 1870,
1933- og 1969, lade opført omkring 1870 og maskinhus 1977. Gården drives med en
svineproduktion på 32 årssøer og ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, sukkerroer, korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 tårn
siloer og halmfyr. På gården er ansat 1 skoledreng til hjælp og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
ALMINDEVEJ 31, "BIRKELUND",
5400 BOGENSE, tlf. 64-811807.
AXEL CHRISTENSEN, husmand,
født d. 31.-7.-1909, søn af Nikoline og Poul Severin Christen
sen.
A.C. er uddannet på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1942 fra sin far.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 6
ha.
Stuehuset er opført i 1952 og lø
bende restaureret. Kostald og
lade er fra 1932 samt svinestald fra 1930, desuden er der maskinhus og udendørs køresilo. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 1 traktor, plansilo samt
korntørreri med varm og kold lufts tørrring. Maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.

ALMINDEVEJ 39, ALMINDEHUSE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811033.
ERLING ØMOSE ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1932, søn af Hansine Magrethe
og Anders Marius Andersen, gift d. 28.-9.-1957 med Rigmor Jørgensen, medhjælpende
hustru, født d. 6.-10.-1931, datter af Kirstine og Karl Jørgensen.
E.Ø.A. er uddannet på Gråsten Landbrugsskole og han er i repræsentantskabet for
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19 ha., heraf 3 ha. mose og strandeng, der er tilkøbt 9
ha. og forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Kvægstald og svinestald er fra
1860. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 årskøer og 22
ungdyr, af racen RDM, og en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 520 smågrise og ca. 80 slagtesvin årligt. Desuden er der opdræt af ru- og korthårede hunde.
Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, vinterhvede og rug. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo og tårnsilo. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

ASSENSVEJ 16, "TOFTELINDEGÅRD", TOFTE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811137.
KIRSTINE MADSEN, gårdejer, født d. 11.-11.-1907, datter af Maria og Niels Okslund
Kristensen. K.M. har børnene: Arne Emil, Ingrid Marie, Tove Kirstine, Frede Bent,
Jens og Niels Alfred.
K.M. overtog gården i 1935 fra Niels Peter Hansen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 9,4 ha., der er frasolgt 3,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, lade og maskinhus, er alle opført i 1867,
desuden er der svinestald fra 1928.
ASSENSVEJ 48, KATTEBJERG, 5400 BOGENSE.
ERLING RASMUSSEN, gårdejer, omtales under "Ledsagergård", Jydgyden 5, Bogense.
E.R. overtog gården i 1987 fra Jørgen Jensen. Ejendomsskyld 950.000. Areal 19,5 ha.
Stuehus og lade er opført i 1969. E.R. ejer og driver desuden "Ledsagergård", Jyd
gyden 5, Harritslev Mark, Bogense.
BLADSTRUPVEJ 56, "VESTERGAARD", GRINDLØSE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861025.
JEPPE NIELSEN, gårdejer og politiassistent, født d. 7.-12.-1958, søn af Anna
Elisabeth og Aage Valdemar Nielsen.
J.P. overtog ejendommen i 1984 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24,2 ha., heraf 2,8 ha. eng og mose. Jorden er bort
forpagtet. Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Svinestald, kvægstald og
lade er genopført efter brand i 1912.

BLADSTRUPVEJ 60, "KIRKELY", GRINDLØSE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861087.
KARL THOMSEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1926, søn af Anna og Marius Thomsen, gift
d. 8.-10.-1954 med Tove Hansen, medhjælpende hustru, født d. 16.-3.-1929, datter af
Hansine og Carl Hansen. Parret har børnene: Jan, født d. 19.-6.-1955 og Mette, født
d. 2.-3.-1958.
K.T. overtog ejendommen i 1954 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha., heraf 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne, kostald, svinestald
og lade, er opført i 1884, maskinhus i 1970. Gården drives med en kvægproduktion på
12 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foder
ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation anvendes til
lidt af markarbejdet.
BLADSTRUPVEJ 63, GRINDLØ
SE, 5400 BOGENSE, tlf. 64861034.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
17.-3.-1936, søn af Edith og Jep
pe Jensen, gift d. 9.-6.-1962 med
Marie Clausen, omsorgsmedhjæl
per, født d. 22.-6.-1943, datter
af Hanne og Johan Clausen. Par
ret har børnene: Edith, født d.
4.-5.-1963 og Hanne, født d. 27.2.-1965.
E.J. er assurandør og har været
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Sørensen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 25 ha. og desuden er der forpagtet 22 ha.
Stuehus, kostald og svinestald er opført omkring 1900. Stuehuset er restaureret i 1973,
kostalden er ombygget til svinestald i 1977 og ny svinestald er fra 1975, derudover er
der lade og maskinhus fra 1972 samt foderhus og gylletank. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, raps, hvede, vinterbyg og konservesærter. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold lufts tørring. Maskinstation
anvendes til en lidt af markarbejdet.
E.J. ejer og driver desuden Tøvlidtvej 36, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense.

BLADSTRUPVEJ 66, GRINDLØ
SE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861086.
KNUD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-7.-1931, søn af Marie
og Harald Andersen, gift d. 21.6.-1958 med Anna Knudsen, med
hjælpende hustru, født d. 16.-2.1936, datter af Mary og Laurits
Knudsen. Parret har sønnen Jør
gen, født d. 29.-12.-1965.
K.A. er uddannet på Dalum Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men i 1970 fra sin far, nuværen-

de ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha., heraf 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1870 of løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1928 og om
bygget til svinestald i 1976, svinestalden er fra omkring 1920, lade og maskinhus fra
1909 er ombygget i 1982, desuden er der fodersilo. Gården drives med en svineproduk
tion på 40 årssøer og ca. 800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps-og konserves ærter. Der er 2 traktorer, maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.
BLADSTRUPVEJ 87, GRINDLØ
SE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861214.
HANS PETER BUHL, gårdejer,
født d. 21.-3.-1922, søn af Ma
thilde og Hans Buhl, gift d. 6.11.-1954 med Ruth Krøis, med
hjælpende hustru, født d. 31.-1.1925, datter af Kristine og Hans
Krøis. Parret har sønnen Hans
Henrik, født d. 15.-9.-1958.
H.P.B. er uddannet på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen i 1965 fra Carl Christensen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 18,8 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Kostalden fra 1912 er ombygget til
svinestald i 1977, svinestalden er opført i 1918, laden er opført i 1912 og delvis om
bygget til svinestald, desuden er der maskinhus og fodersilo. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er vår
raps. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri med kold lufts tørring. Maskinstation
anvendes til en del af markarbejdet.
BLADSTRUPVEJ 94, "LILLEMOSEGAARD", LILLEMOSE, 5400 BOGENSE, tlf. 64861097.
BROR DAVID LILLEMOSE HANSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1939, søn af Sylvia og
David Hansen, gift d. 13.-12.-1963 med Anna Haugaard, medhjælpende hustru, født d.
13.-8.-1940, datter af Ellen og Poul Haugaard. Parret har børnene: Claus, født d.
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Bror D. L. Hansen er vurderings
formand for Alm. Brand og har
været på Dalum Landbrugsskole.
Han overtog ejendommen d. 1.11.-1965 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården,
som er udflyttergård fra Grind
løse. Indtil 1857 var den fæste
gård under Gyldensten.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal
39 ha. og der er forpagtet 49 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Kostalden er fra omkring 1900 og ombygget til svinestald i
1969, svinestalde er opført i 1916 og 1978, lader 1910 og 1916, den sidste er ombyg
get til svin i 1971, maskinhuset er fra 1978 og gylletanken fra 1989. Gården drives
med en svineproduktion på 65 årssøer og ca. 1.100 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, fremavl af foderærter, hvede, byg, rug, græsfrø og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Sønnen Claus er ansat som medhjælper og maskinstation anvendes til lidt af
markarbejdet.
BOGMOSE 10, "ESKELUND", SKOVBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811836.
CARLY HANSEN, husmand, født d. 17.-11.-1930, gift d. 26.-4.-1958 med Bodil Han
sen, sygehjælper, født d. 8.-11.-1935. Parret har sønnen Bjarne, født d. 22.-8.-1962.
C.H. er gartnermedhjælper. Han overtog ejendommen d. 11.-12.-1970 fra Ejner Smed
Kristensen.
Areal 3,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret. Svinestalden er fra 1975 og
maskinhuset fra 1972. Gårdens besætning er på 21 moderfår og 1 vædder. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og kornsilo, maskinstation anvendes
til en del af markarbejdet.
BOGMOSE 15, "HØJGÅRD",
SKOVBY, 5400 BOGENSE, tlf.
64- 811512.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 4.-4.-1934, søn af Asta
og Johannes Jørgensen, gift d.
8.-9.-1959 med Edna Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
29.- 7.-1938, datter af Elisabeth
og Aage Rasmussen. Parret har
børnene: Henning, født d. 13.-5.1961, Erik, født d. 6.-4.-1964 og
Anne Lise, født d. 20.-2.-1968.
J.J. er uddannet på Hammmerum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 25.-7.1959 fra Magdalene Lauritsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 39,5 ha., heraf 1,7 ha. eng. Der er tilkøbt 20 ha. og
forpagtet 14,2 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Kostaldene er opført i 1932, 1972
og 1979, svinestalde i 1932 og 1964, desuden er der lade fra 1932, maskinhus fra 1975
og udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
40 årskøer, 25 ungdyr og 30 slagtekalve, af racen Jersey, og en svineproduktion på 12
årssøer og ca. 140 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, suk
kerroer og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm
og kold luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 medhjælper, 1 skoledreng og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BOGMOSE 17, "BOGMOSEN",
SKOVBY, 5400 BOGENSE, tlf.
64-811801.
PEDER NIELSEN, gårdejer, født
d. 1.-12.-1927, søn af Inger og
Aksel Karl Nielsen. P.N. har bør
nene: Kurt, født d. 24.-12.-1956
og Leif, født d. 9.-7.-1959.
P.N. overtog ejendommen i 1970
fra sin far, som købte den i
1944.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 22
ha., heraf 1 ha. eng. Der er til
købt 9,3 ha. og forpagtet 30,2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1971, lade fra omkring 1934 og maskinhus fra 1982. Går
den drives med en kvægproduktion på 46 årskøer og 46 ungdyr af racerne Jersey og
SDM, derudover produceres ca. 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. På gården er ansta 1 med
hjælper og 1 skoledreng.
BOGMOSE 32, "ORE ELLEGÅRD", SKOVBY SAND, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441586.
MOGENS JOHANSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1952, søn af Rasmus og Helga Johan
sen, gift d. 14.-7.-1978 med Bente Pedersen, født d. 21.-4.-1955, datter af Karen Margrete og Ejgild Pedersen. Parret har børnene: Marete, født d. 10.-8.-1976 og Carsten,
født d. 4.-1.-1980.
M.J. overtog gården d. 11.-6.-1978 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. skov. Der er tilkøbt 9 ha. og
forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført omkring 1915 og løbende restaureret. Kostalde er opført i 1914,
1974' og 1984, lade 1915 og maskinhus 1980, desuden er der gylletank fra 1988 og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer og 110 ungdyr
af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler.
Der er 3 traktorer, 1 rendegraver og 1 majshøster og plansilo. På gården er ansat 1
fodermester og 2 medhjælpere. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

BREGNEBJERG 6, "ELMEGAARD", JERSORE MARK, 5400 BOGENSE.
POUL BØRGE MADSEN, gårdejer, omtales under Gyldensteensvej 185, 5400 Bogense.
P.B.M. overtog ejendommen d. 24.-4.-1983 fra Frede Bang.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 29 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er opført i 1872, og desuden
er der maskinhus fra 1975. Gården drives sammen med "Østergård", Gyldensteensvej
185, 5400 Bogense.
BREGNEBJERG 8, "BREGNEGAARD", BREGNEBJERG, 5400 BOGENSE, tlf. 64861336.
MARGIT OG JØRGEN JEPPESEN, gårdejere.
J.J. er født d. 27.-4.-1937, søn af Karen og Hans Peter Jeppesen, gift d. 8.-5.-1965
med Margit Pedersen, født d. 16.-5.-1942, datter af Elna og Ejner Pedersen. Parret
har børnene: Lene, født d. 16.-8.-1966 og Jane, født d. 13.-6.-1972.
J.J. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for Efla og i
repræsentantskabet for Fynsværket. Ægteparret overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Chri
stian Christensen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 15,8 ha. og der er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, svinestald, lade og maskinhus, er fra 1892. Gården
drives med en svineproduktion på 35 årssøer og ca. 700 solgte smågrise årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
M.J. og J.J. ejer og driver desuden "Haveløkkegaard", Endelavevej 1, 5400 Bogense.
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BRILLE 3, "NØRREVANG", NØRREBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64861193.
TROELS ØXENBERG, gårdejer,
omtales under Bundgårdsballe 39,
5400 Bogense.
T.Ø. overtog ejendommen i 1972
fra sin far, Carl Øxenberg.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
27 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og lø
bende moderniseret. Kostalden er
renoveret i 1946, svinestalde er
fra 1959, 1977 og 1987, kornlade med tørreri er fra 1948, desuden er der gylletank og
fodersilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.500 stk. årligt. Der er
plansilo og korntørreri med kold og varm luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
T.Ø. ejer og driver desuden "Nørrebygaard", Bundgårdsballe 39, 5400 Bogense.
BUNDGÅRDSBALLE 33, NØRREBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64861101.
KJELD GRØNBJERG, gårdejer,
født d. 16.-10.-1942, søn af Kla
ra og Knud Grønbjerg, gift d. 5.12.-1965 med Ingelise Jakobsen,
overasssistent, født d. 4.-8.-1943,
datter af Agnes og Ejner Jakob
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 16.-7.-1966 og Lars, født
d. 30.-8.-1968.
K.G. er uddannet på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1978 fra Ove Øxenberg.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 25 ha., og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1868 og renove
ret og ombygget i 1960, svinestalden er ombygget til kvægstald i 1980, lade opført i
1986, maskinhus i 1976 og foderhus i 1981, desuden er der gylletank samt inden- og
udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 70 ungdyr
af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og sukkerroer. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester, 1 medhjæl
per og der er 1 skoledreng til hjælp, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BUNDGÅRDSBALLE 39, "NØØREBYGAARD", 5400 BOGENSE, tlf.
64-861352.
TROELS ØXENBERG, gårdejer,
født d. 4.-6.-1944, søn af Hedvig
og Carl Øxenberg, gift d. 15.-6.1968 med Inge Marie Jespersen,
lærer, født d. 13.-3.-1947, datter
af Anna og Walther Jespersen,
Nr. Nærå. Parret har børnene:
Lotte, født d. 18.-8.-1969, Rikke,
født d. 29.-3.-1972, Tine, født d.

26.-3.-1975 og Maria, født d. 11.-10.-1980.
T.Ø. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Nordfyns Land
boforening, er i aktionærrådet i Bikuben og formand for Ærtedyrkerforeningen Frigodan på Fyn. Han overtog ejendommen i 1965 fra Arne Stensdal.
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Stuehuset er opført i 1800-tallet og restaureret senest i 1968. Kostalden er fra 1920
og ombygget til svinestald i 1965, laden er ombygget til svinestald i 1967 og restau
reret i 1981, desuden er der maskinhus fra 1973. Gårdens besætning er på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford samt 1 avlstyr. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, konservesærter, frøgræs, raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
T.Ø. ejer og driver desuden "Nørrevang", Brille 3, 5400 Bogense.

EGENSEMARK 51, "AGERTOFTEGÅRD", EGENSEMARK, 5400 BOGENSE, tlf. 64861136.
ANNA HJORT HANSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1900, datter af Ane Marie og Anton
Nielsen. A.H.H. har børnene: Agnete, født d. 30.-2.-1928 og Erik, født d. 2.-11.-1932.
A.H.H. overtog ejendommen i 1924 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Areal 13,3 ha.
Stuehuset er opført i 1906/07 og løbende restaureret. Kostald og svinestald er opført
omkring 1898, lade 1900 og desuden er der maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrø
de er korn. Maskinstation bruges lidt.
ENDELAVEVEJ 1, "HAVELYKKEGÅRD", JERSORE, 5400 BOGEN
SE, tlf. 64-861144.
PEDER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 18.-8.-1918, søn af Maren
og Knud Pedersen. P.P. har har
en datter efter Sune og Elena
Pedersen, nemlig Margit Jeppe
sen, født d. 16.-5.-1942.
P.P. overtog ejendommen d. 1.3.-1936 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ole Rasmussen købte den af

Rasmus Olsen; Knud Pedersen overtog den i 1897.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1740 og løbende restaureret. Avlsbygningerne, kostald, svinestald
og maskinhus, er opført i 1954. Der er opdræt af høns på gården. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation
anvendes til en del af markarbejdet.

ENGELDRUPVEJ 20, "BAKKELY", GRINDLØSE MARK, 5400
BOGENSE, tlf. 64-861168.
INGEMANN HANSEN, gårdejer,
født d. 31.-5.-1936, søn af Karen
og Aksel Hansen.
I.H. overtog gården i 1973 fra
sine forældre, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 6
ha. og der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset, kostald og svinestald
er alle opført i 1896, kostalden
er ombygget til svinestald i 1960, lade og maskinhus er opført i 1983. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg, raps og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og brændefyr. Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
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HANS ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1951, søn af Lydia og Frede Hansen,
gift d. 26.-3.-1975 med Anne Lis Lund Nielsen, børnehavepædagog, født d. 16.-2.-1953,
datter af Else og Alfred Nielsen. Parret har børnene: Henriette, født d. 13.-9.-1975 og
Natalie Elise, født d. 9.-2.-1982.
H.E.H. er handelslærer. Han overtog ejendommen i 1984 fra sine forældre, nuværende
ejer er 5. generation på gården, som har været fæstegård under Gyldensteen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1893 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1956 og
ombygget til svinestald i 1978, svinestald og lade er fra 1890, svinestalden er ombyg
get og renoveret i 1956, og maskinhuset er opført i 1974. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, vinterhvede, raps, byg og rug. Der er 2 traktorer. Desuden er
der en grusgrav med gravetilladelse. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FJEDERLØKKEVEJ 24, FJEDER
LØKKEN, 5400 BOGENSE, tlf.
64-811256.
TAGE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 20.-3.-1953, søn af Dora
og Thorvald Andersen.
T.A. er traktorfører på maskin
station. Han overtog gården d.
1.-1.-1984 fra sine forældre, nu
værende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 930.000. Areal
16,8 ha., heraf 1,5 ha. småskov.

Derudover er der forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, lade og maskinhus, er alle opført i 1856.
Stuehuset er restaureret i 1988/89. Gårdens besætning er på 20 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, sukkerroer, raps og rug. Der er
1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.
GRYDHØJ 16, "GAMMELTOFT", GRYDHØJ, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441217.
TAGE ERIKSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1921, søn af Anna og Erik Eriksen, gift d.
22.-2.-1947 med Ellen Margrete Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-2.-1925,
datter af Kirstine og Torvald Pedersen. Parret har børnene: Leif, født d. 13.-6.-1947
og Erik, født d. 9.-8.-1949.
T.E. er uddannet på Tune Landbrugsskole. Han overtog ejendommen fra sine forældre.
Areal 49,5 ha., heraf 1,1 ha. mose, der er tilkøbt 27,5 ha. Jorden er bortforpagtet.

GRYDHØJ 19, "HØJGAARD",
GRYDHØJ, 5400 BOGENSE, tlf.
64-441386.
SVEND EVALD JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 17.-1.-1918, søn
af Petrine og Jens Jørgensen,
gift d. 12.-3.-1944 med Astrid
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 21.-2.-1922, datter af
Agnete og Hans Christian Peder
sen, Tårup. Parret har børnene:
Jørgen, født d. 7.-8.-1945 og
Jens Christian, født d. 4.-9.-1949.
S.E.J. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra Knud Knudsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal ca. 15 ha., som er bortforpagtet.
Stuehus, kostald og lade er opført omkring 1880. Stuehuset er restaureret i 1963. Går
dens besætning er på 32 ungdyr af racen Jersey. Der er 1 traktor og brændefyr.
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GRYDHØJ 22, "GRYDHØJGAARD", GRYDHØJ, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441416.
MARIE SIMONSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1918, datter af Anna og Valdemar Jørgen
sen, gift d. 14.-7.-1940 med Jens Marius Simonsen, født d. 18.-6.-1907, og død i 1983,
søn af Sofie og Lars Christian Simonsen. Parret har sønnen Poul, født d. 17.-3.-1942.
Ejendommen blev overtaget i 1948 fra Lars Christian Simonsen. Gården var udflytter
gård fra Ore By.
Ejendomskyld 1.140.000. Areal 18,6 ha.
Stuehuset er fra ca. 1800 og ombygget flere gange. Kostald og svinestald er ligeledes
ombygget flere gange, laden er fra 1933. Planteproduktionens salgsafgrøder er malt
byg, hvede og raps. Der er 1 traktor, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
GRYDHØJ 25, "SKOVHØJ", GRYDHØJ, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441687.
ANDERS J. FROM NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1928, søn af Elna og Julius From
Nielsen, gift d. 17.-11.-1957 med Ingrid Ellegaard Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-9.-1928, datter af Anna Cecilia og Knud Ellegaard Andersen. Parret har
børnene: Kirsten, født d. 6.-2.-1960 og Hanne, født d. 28.-9.-1964.
A.J.F.N. er i bestyrelsen for Mejlskov og Omegns Vandværk. Han overtog gården d.
4.-9.-1957 fra Niels Carl Nielsen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 10,4 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., og der er forpagtet 6,6
ha.
Stuehuset, kostalden og svinestalden er opført i 1913, svinestalden er ombygget til
kvægstald i 1968, lade og maskinhus er opført i 1978, desuden er der fodersilo og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og
3 slagtekalve af racen Jersey. Der er 4 traktorer, maskinstation anvendes til lidt af
markarbejdet.

GRYDHØJ 26, "GRYDHØJ SKOVGAARD", GRYDHØJ, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441081.
FRODE ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1955, søn af Elly og Ejnar Andersen,
gift d. 8.-8.-1981 med Eva Laut Pedersen, assistent, født d. 6.-5.-1960, datter af Inge
Laut og Erik Pedersen. Parret har børnene: Brian, født d. 2.-7.-1982 og Jakob, født d.
22.-4.-1986.
F.A. er chauffør. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1986 fra Hans Juul Jensen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og er tilbygget i 1982. Svinestalden er opført i 1956, lade i
1941 og maskinhuset i 1988. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, foderær
ter og vinterraps. Gården drives sammen med Ravnskovgyden 1, Nr. Åby.
GULDBJERGVEJ 31, "GULDBJERGGÅRDEN", GULDBJERG, 5400 BOGENSE, tlf. 64841065.
HENNING STUHR PETERSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1943, søn af Alma og Osvald
Petersen, gift d. 8.-10.-1968 med Birgit Hedelund, medhjælpende hustru, født d.
2.-1.-1945, datter af Petra og Laurits Hedelund. Parret har børnene: Karina, født d.
24.-12.-1968 og Henrik, født d. 5.-3.-1971.
H.S.P. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-5.-1970
fra Henry Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. grusgrav.
Stuehus, kostald, lade og maskinhus er opført i 1890 og endnu en lade er opført i
1946, derudover er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 42 årskøer og 50 ungdyr af racerne RDM og Jersey, desuden er der 4 heste
af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3
traktorer, maskinstation bruges kun lidt.
GULDBJERGVEJ 64, "TINGGAARD", NORDSKOV, 5400 BOGENSE, tlf. 64-841720.
KNUD TINGGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1949, søn af Eva og Otto
Pedersen, gift d. 16.-7.-1983 med Hanne Karin Kaspersen, apotekerassistent, født d.
23.-11.-1954, datter af Dauny og Hans Kaspersen. Parret har børnene: Trine, født d.
17.-7.-1984 og Kasper, født d. 13.-5.-1988.
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K.T.P. er uddannet på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1987
fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som blev frikøbt fra Gyldensteen i 1854. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 51 ha., heraf 5 ha. skov og mose. Der er
tilkøbt 24 ha. og forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Svinestalde er opført i 1856 og
1950, lade og maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500
stk. årligt og desuden er der opdræt af høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri med
kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GYDEN 2, "HORSKJÆRGAARD",
GRINDLØSE, 5400 BOGENSE,
tlf. 64-861358.
JAN HORSKÆR RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 27.-9.-1941, søn
af Alma og Halvor Rasmussen,
gift d. 6.-7.-1968 med Karen Magrethe Jakobsen, medhjælpende
hustru, født d. 4.-3.-1947, datter
af Dagny og Georg Jakobsen.
Parret har børnene: Peter, født
d. 9.- 11.-1970 og Helge, født d.
31.- 5.-1972.
J.H.R. er bedemand og kirkesanger, han driver Nordfyns Begravelsesforretning fra
gården, og er desuden menighedsrådsformand. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1968
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 3.790.000. Areal 77 ha., heraf 2,2 ha., skov og mose, der er tilkøbt
46,5 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Kostald og lade er opført i 1913, kostalden er ombygget
til korntørreri, svinestald opført 1955 og maskinhus 1979. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, foderærter, vinterraps, hvede samt vår og vinterbyg. Der er 3
traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

GYLDENSTEENSVEJ 170, VESTER EGENSE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861447.
KELD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1940, gift med Tove Kristensen, medhjæl
pende hustru, født d. 16.-10.-1950. Parret har børnene: Jesper, født d. 6.-1.-1975 og
Tine, født d. 9.-2.-1979.
K.K. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1962 fra
Johanne Knudsen.
Areal 85 ha., heraf 13,8 ha. skov, eng og mose.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald, lade, maskinhus og foderhus, er alle
opført i 1875, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 50 årskøer af racerne Jersey, SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri med varm
og kold luft. K.K. ejer og driver desuden Slettens Landevej 69, som er på 24,6 ha.

GYLDENSTEENSVEJ 181, VESTER
EGENSE, 5400 BOGENSE, tlf.
64-861188.
ARNE HANSEN, gårdejer, født
d. 22.-9.-1927, søn af Elsa og
Jørgen Christian Hansen, gift d.
6.-5.-1959 med Esther Knudsen,
medhjælpende hustru, født d. 4.11.-1932, datter af Helga og Pe
der Knudsen. Parret har børne
ne: Steen, født d. 26.-2.-1960,
Ulrik, født d. 26.-2.-1960, An-
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A.H. overtog ejendommen i 1965 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på går
den, som tidligere var fæstegård under Gyldensteen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 37 ha., heraf 3 ha. skov og eng, der er tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende moderniseret. Desuden er der lagerhal opført
1965, kølerum opført 1978, lade opført 1914 og maskinhus opført 1956. Planteproduk 
tionens salgsafgrøder er blomkål, kinakål, hvidkål, hvede og byg. Der er 4 traktorer,
markvandingsanlæg, plantemaskiner og skærevogn. På gården er ansat 2 medhjælpere,
1 skoledreng og desuden bruges der maskinstation til en del af markarbejdet.
GYLDENSTEENSVEJ 185, "ØSTERGAARD", VESTER EGENSE, 5400 BOGENSE, tlf.
64-861076.
POUL BØRGE MADSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1936, søn af Anna Marie Kirstine og
Mads Peter Madsen, gift d. 1.-12.-1962 med Birthe Østergaard, medhjælpende hustru,
født d. 1.-12.-1943, datter af Agnes Magrethe og Ejnar Østergaard. Parret har bør
nene: Kurt, født d. 8.-2.-1964, Henrik, født d. 28.-3.-1967, Karin, født d. 8.-5.-1970,
Klaus, født d. 19.-6.-1974 og Dorthe, født d. 20.-1.-1978.
P.B.M. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. l.-ll.1961 fra Mathilde Hansen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og moderniseret i 1977. Kostalden er opført i 1923, lade
fra 1923 er ombygget i 1964, ny lade er opført i 1972, maskinhuse fra 1962 og 1975,
og desuden er der inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægprodukti
on på 42 årskøer og 51 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg,
plansilo, kold og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
P.B.M. ejer og driver-desuden Bregnebjerg 6, Jersore Mark, 5400 Bogense.
HALSVEJ 3, "ELLEDAL", NØRREBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861541.
IB NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1959, søn af Bodil og Knud Bent Nielsen, bor
sammen med Jette Kærgaard, butiksbestyrer, født d. 29.-4.-1963, datter af Else og
Aage Kærgaard. Parret har datteren Katrine, født d. 16.-5.-1986.
I.N. er uddannet på Bygholm og Tønder landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-7.1989 fra D.L.R.
Ejendommen er under omvurdering. Areal 90 ha., heraf 3 ha. eng og 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1905 og moderniseret 1989. Desuden findes der kostald, lade,
maskinhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
100 årskøer og 100 ungdyr af racen Jersey, 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Li
mousine samt 1 Limousinetyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konser
vesærter, raps, hvede, byg og rug. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1 foder
mester og 2 medhjælpere på deltid.
HALSVEJ 38, "LUNGGAARD",
NØRREBY-HALS, 5400 BOGEN
SE, tlf. 64-861247.
BENT MORTENSEN, gårdejer,
født d. 20.-11.-1929, søn af Ella
og Arne Mortensen, gift d. 14.11.-1959 med Hanne Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 8.-5.1938, datter af Marie og Jens
Jensen. Parret har datteren Bir
gitte, født d. 4.-7.-1964.
B.M. er uddannet på Dalum Land
brugsskole. Han overtog ejen-

dommen i 1959 fra Hans Christian Hansen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 15,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset, kostalden og maskinhuset er opført i 1957, svinestald 1954 og lade 1980,
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produktion på 23 årskøer og 23 ungdyr, af racerne RDM og Jersey, og en svineproduk
tion på 15 årssøer, der sælges ca. 250 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

HALSVEJ 56, "HALSGAARD",
NØRREBY, 5400 BOGENSE, tlf.
64- 861112.
NIELS PEDER PEDERSEN, gård
ejer, født d. 7.-10.-1925, søn af
Astrid og Vilhelm Pedersen, gift
d. 9.-4.-1966 med Maria Nordgaard Jacobsen, medhjælpende hu
stru, født d. 22.-4.-1940, datter
af Karen og Svend Jacobsen.
N.P.P. har fra første ægteskab
børnene: Claus, født d. 23.-3.-1960
og Kirsten, født d. 11.-6.-1962.
Sammen med Maria N. Jacobsen har han Anders, født d. 6.-1.-1967 og Karin, født d.
26.-3.-1973.
N.P.P. er uddannet på Vestsjællands Landbrugsskole, han er desuden formand for
Nørreby Brugsforening. Han overtog ejendommen d. 1.-10.-1963 fra Martha og Christi
an Jørgensen, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården i slægten fra N.P.P.'s
første ægteskab. I 1844 blev gården udflyttet fra Nørreby, den var tidligere fæstegård
under Gyndelsteen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 37,5 ha., heraf 7 ha. strandeng.
Stuehuset er opført omkring 1844 og løbende restaureret. Kostald, svinestald, lade og
maskinhus er fra 1902. Der er opført ny svinestald i 1979, hestestalden fra 1906 er
ombygget til svinestald, nyt maskinhus er opført i 1970 og desuden er der udendørs
køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.200 stk. årligt og des
uden er der en besætning på 1 årsammeko og 35 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er vinterraps, hvede, sukkerroer, rug og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
HUGGETVEJ 101, SKOVBY NYMARK, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811272.
JOHANNES LARSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1932, søn af Poula og Jens Larsen, gift
d. 26.-2.-1958 med Lillia Jeppesen, medhjælpende hustru, født d. 26.-2.-1934, datter
af Kathrine og Aksel Jeppesen. Parret har børnene: Anne-Grethe, født d. 1.-10.-1958,
Inge-Lise, født d. 5.-8.-1960 og Hanne, født d. 27.-7.-1965.
J.L. er uddannet på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1958
fra Peder Jessen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 9,2 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er tilkøbt 4,5 ha. og
forpagtet 12,7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1912 og løbende vedligeholdt. Kostald og svinestald er
opført efter brand i 1933, kostalden er moderniseret i tiden 1960-70, svinestalden er
ombygget i 1967, laden fra 1933 er ombygget til kvægstald, maskinhuset er opført i
1972, halmhjælm og foderhus i tiden 1960-70. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer og 32 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede og byg. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1 husbondafløser og der anven
des maskinstation til en del af markarbejdet.

HVIDKÆR 3, NR. ESTERBØLLE MARK, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861177.
MITCI THRYSØE LAMP, gårdejer, født d. 11.-5.-1958, datter af Sonja og Søren Han
sen, gift d. 25.-6.-1983 med Otto Antoni Lamp, styrmand, født d. 18.-12.-1956, søn af
Edith og Svend Aage Lamp. Parret har børnene: Louise, født d. 21.-9.-1984 og Per
nille, født d. 6.-8.-1987.
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Hun overtog gården d. 1.-3.-1985
fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som er ud
flyttergård fra Nr. Esterbølle.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
22 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1790
og løbende vedligeholdt. Kostal
den er ombygget i 1987/88, lade
og maskinhus fra 1930 er ombyg
get i 1979. Gårdens besætning er
på 2 ammekøer og 3 ungdyr af
racen Hereford. Der er 2 traktorer og plansilo.

JERSOREVEJ 11, JERSORE,
5400 BOGENSE, tlf. 64-861105.
NIELS HANSEN, gårdejer, født
d. 10.-6.-1925, søn af Marie og
Knud Hansen.
N.H. er uddannet på Dalum Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men i 1962 fra sin mor, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal
48,7 ha., heraf 11,5 ha. skov og
eng. Der er frasolgt 3,1 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Kostalde fra 1906, 1930 og 1971, svinestalde 1906 og 1971,
lade 1870 og maskinhuse 1964 og 1982. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation anvendes til lidt af
markarbejdet.
JERSOREVEJ 19, "JERSHAVE", JERSORE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861092.
HANS HOUGAARD, gårdejer, født d. 5.-2.-1947, søn af Edna og Arne Hougaard Mad
sen, gift d. 30.-3.-1972 med Jette Andersen, rengøringsleder, født d. 17.-10.-1948,
datter af Karen og Valdemar Andersen. Parret har børnene: Niels, født d. 18.-2.-1973
og Anne-Sofie, født d. 6.-1.-1975.
H.H. er statsautoriseret revisor. Han overtog ejendommen d. 15.-3.-1982 fra Hans
Marius Hansen. Gården har tidligere været tvillingegård.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 33,9 ha., heraf 6,6 ha. eng. Der er frasolgt 1,6 ha. og
19,3 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1906 og gennemgribende restaureret i perioden 1982-1990. Ko
stald, svinestald og lade er genopført efter brand i 1934, svinestalden er siden
ombygget til løsdriftsstald til kalve. Gården drives med en kvægproduktion på 2
årsammekøer, 7 ungdyr og 36 slagtekalve af racerne SDM og RDM, der krydses med
Limousine. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.

JERSOREVEJ 20, "LUNDDAHLGÅRD", JERSORE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861594.
KJELD LUNDDAHL PEDERSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1941, gift d. 5.-12.-1981 med
Annette Svendsen, kontorassistent, født d. 2.-5.-1948, datter af Inger Dortea og
Rasmus Henning Svendsen. Parret har sønnen Jacob, født d. 21.-10.-1982.
K.L.P. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1971
fra sin far. Nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 3.950.000. Areal 27 ha., heraf 5 ha. eng. Derudover er der forpagtet 6
ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, lade, maskinhus og foderhus, er alle opført i
1979, desuden er der gastæt silo, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med
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På gården er ansat 1 skoledreng til hjælp og der anvendes maskinstation til en del af
markarbejdet.
K.L.P. ejer og driver desuden Lindøhoved 13, 5400 Bogense.
JERSOREVEJ 33, "TOFTEKÆR", JERSORE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861445.
TORBEN BANG ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1963, søn af Erna og Karlo Bang
Andersen.
T.B.A. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1989
fra Christian Christensen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 15,5 ha. og desuden er der forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1951. Svinestalden er opført i 1966 og ombygget til kvægstald i
1990, laden er opført i 1966 og renoveret i 1990, desuden er der gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 48 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 1 traktor, maskinstation
anvendes til en del af markarbejdet.

JERSTRUPVEJ 55, TOELSVAD, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861005.
HANS HANSEN, gårdejer, født d. 10.-4.-1924, søn af Anne og Peder Hansen, gift d.
14.-7.-1949 med Poula Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 8.-9.-1922, datter af
Johanne og Jørgen Peder Jørgensen. Parret har børnene: Ulla, født d. 26.-9.-1950,
Flemming, født d. 22.-7.-1954, og Lene, født d. 4.-7.-1957.
H.H. har landbrugsuddannelse fra Haslev Højskole. Han overtog gården i 1959 fra sine
svigerforældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1700, kvægstald og lade ca. 1900, samt maskinhus 1970. På
gården er der 1 traktor.
JYDGYDEN 2, "ELMEGAARD",
HARRITSLEV MARK, 5400 BO
GENSE, tlf. 64-811041.
BENT K. HANSEN, gårdejer,
født d. 17.-9.-1962, søn af Else
og Mogens Hansen.
B.K.H. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog ejen
dommen d. 1.-7.-1990 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som er udflyttergård
fra Harritslev.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
33 ha., heraf 1,5 ha. mose, eng og kratskov. Derudover er der forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Kostalden er opført i 1870 og om
bygget i 1925/26, svinestald og lade er opført i 1925/26, maskinhus i 1987 og foder
lade i 1988, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 33 årskøer og 33 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
rendegraver og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
JYDGYDEN 5, "LEDSAGERGAARD", HARRITSLEV MARK, 5400 BOGENSE, tlf. 64811557.
ERLING RASMUSSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1949, søn af Gudrun og Harald Rasmus
sen, er gift med Anne-Marie Olsen, hjemmehjælper, født d. 26.-5.-1947, datter af
Aksel Olsen. Parret har børnene: Dorthe Olsen, født d. 22.-10.-1969, Michael Rasmus
sen, født d. 17.-3.-1972, Ole Rasmussen, født d. 29.-6.-1973 og Heidi Rasmussen, født
d. 23.-10.-1973.
E.R. driver lidt maskinstation, han er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog ejendommen i 1971 fra Erik Brøndberg. Gården er udflyttergård fra Harritslev
i 1931.
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Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. skov og eng. Der er tilkøbt 3,5 ha.
og forpagtet 21 ha.
Stuehus, kostald og svinetald er alle opført i 1931. Stuehuset er løbende moderniseret,
kostalden er renoveret i 1974, og der blev bygget ny kostald i 1976 og 1981, desuden
er der lade, maskinhus og gylletank fra 1981 samt udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter, sukkerroer, hvede, vinterog vårbyg samt rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg og
halmfyr. Der er ansat 1 medhjælper på gården, som drives sammen med Assensvej
48, 5400 Bogense.
JYDGYDEN 14, "KRONBORG",
HARRITSLEV MARK, 5400 BO
GENSE, tlf. 64-811703.
JØRGEN OLE HANSEN, gårdejer,
født d. 12.-12.-1956, søn af Hel
ga og Herman Hansen.
J.O.H. overtog gården i 1985 fra
sine forældre, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 730.000. Areal
11,5 ha., heraf 0,5 ha. eng og
mose. Der er tilkøbt 5 ha. og
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1913. Kostald, svinestald og lade er opført i 1946, kostalden er
ombygget til svinestald i perioden 1970-80, ny svinestald er opført i 1980, laden er
ombygget til svinestald og maskinhuset fra 1982 er ligeledes ombygget il svinestald.
Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og
ca. 100 salgtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og vinterbyg. Der
er 2 traktorer, maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
KALVEHAVE 10, ABILROR, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811261.
ARNE MORTENSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1933, søn af Ester og Anders Mortensen,
gift d. 7.-12.-1956 med Karna Hansen, medhjælpende hustru, født d. 12.-6.-1934,
datter af Frida og Herman Hansen. Parret har børnene: Gert, født d. 25.-4.-1957, Per,
født d. 15.-10.-1958, Leif, født d. 25.-12.-1963, og Jane, født d. 17.-3.-1964.
A.M. er medlem af Husmandsforeningen. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1957 fra
Jørgen Larsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha., og der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1905 og løbende restaureret. Kostalde opført 1970-1975,
svinestald ca. 1961, lade 1975 og maskinhus 1958, desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer,
plansilo, korntørreri med kold luft samt brændefyr og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

KISSEMAE 4, KLINTE, 5400 BOGENSE.
KNUD CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, omtales under Klintevej 24, 5400 Bogense.
K.C.N. overtog ejendommen d. 1.-5.-1956 fra Laurits Andersen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 6,5 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald og svinestald, er opført i 1927. Bygningerne er
udlejet til en medhjælper, kostald og svinestald benyttes ikke i dag.
K.C.N. ejer og driver desuden "Lindegaard", Klintevej 24, Klinte, 5400 Bogense.

KISSEMAE 8A, KLINTE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861531.
KURT HENNING LARSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1946, søn af Else og Erik Larsen,
gift d. 11.-10.-1980 med Anne-Lise Christensen, sygehjælper, født d. 16.-10.-1954,
datter af Inge og Svend Christensen. Parret har børnene: Pia, født d. 8.-4.-1975,
Søren, født d. 24.-7.-1980 og Eva, født d. 6.-8.-1981.

-20K.H.L. overtog gården i 1980 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som er udstykket fra præstegården i Klinte i 1923.
Ejendommen er under omvurdering. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha., og der er
forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1980. Kostalden er opført i 1923 og ombyg
get til stuehus i 1980, svinestalde er opført 1965 og 1988, maskinhus 1985, desuden er
der fodersilo og gylletank fra 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
1.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, hvede og byg. Der
er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

KLINTEVEJ 16, "BRADELAND", KLINTE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861657.
NIELS MOGENSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1960, søn af Ingrid og Mogens Mogensen,
gift med Helle Haugaard, medhjælpende hustru, født d. 16.-1.-1963, datter af Ellen og
Verner Haugaard. Parret har børnene: Camilla, født d. 3.-9.-1983, Line, født d.
12.-4.-1986 og Julie, født d. 4.-10.-1989.
N.M. er uddannet på Dalum og Korinth landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-10.1985 fra Aksel Hansen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 20
ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende moderniseret. Kostald og svinestald er opført i
1904, kostalden er ombygget til svinestald i 1972, laden er ombygget til svinestald i
1972, maskinhuset er opført i 1974. Gården drives med en svineproduktion på 85 års
søer, ca. 1.500 solgte smågrise og ca. 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, vinterbyg, vårbyg, konservesærter og vårraps. Der er 1 trak
tor, maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
KLINTEVEJ 24, "LINDEGAARD",
KLINTE, 5400 BOGENSE, tlf. 64861338.
KNUD CHRISTIAN NIELSEN,
gårdejer, født d. 30.-12.-1933,
søn af Anna Kristine og Niels
Nielsen, gift d. 24.-6.-1956 med
Birgit Rasmussen, medhjælpende
hustru, født d. 22.-2.-1937, dat
ter af Anne og Knud Rasmussen.
Parret har børnene: Anna Margit,
født d. 5.-5.-1956, Niels Stig,

født d. 5.-10.-1957 og Kim, født d. 6.- 10.-1964.
i er byrådsmedlem ved Bogense
K.C.N. er uddannet på Korinth Landbrugsskole,
Kommune. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 44,7 ha., heraf tilkøbt 6,1 ha.
Stuehuset er opført i 1872. Svinestalden er opført i 1980 og tilbygget i 1987, halmlade
opført 1980, maskinhus og foderlade i 1977 samt gylletank 1987. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på ca. 3.500 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, korntørreri med varm og kold lufts tørring og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng, der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
K.C.N. ejer og driver desuden Kissemae 4, Klinte, 5400 Bogense.
KARLSHAVE 18, KARLSHAVE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-841027.
FLEMMING H. NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1937, søn af Poul H. Nielsen, gift d.
27.-2.-1982 med Ellen Christensen, provisor, født d. 3.-9.-1942, datter af Kristian H.
Christensen. Parret har 1 søn.
F.H.N. er uddannet på Korinth Landbrugsskole og har været på studieophold i England
og USA. Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra sin far. Gården har været i slægtens eje
siden 1790, den var tidligere på 33,3 ha., men efter en brand i 1942, hvor de
oprindelige bygninger gik tabt, blev der frasolgt 11,1 ha.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 22,2 ha.
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F.H.N. ejer og driver desuden Moderupvej 3, 5471 Søndersø.

KRAGELUND 10, "KRAGELUND
MØLLEGAARD", 5400 BOGENSE,
tlf. 64-861469.
KARLA INGEBORG CHRISTIAN
SEN, gårdejer, født d. 7.-11.1911, datter af Laura Petrine og
Johan Jonsson, gift i 1931 med
Hans Christian Jakob Christian
sen, død i 1986, søn af Bodeline
og Karl Laurits Christiansen. Par
ret har børnene: Kirsten, født d.
17.-11.-1931, Ellen Meta, født d.
5.-2.-1933, Inger Jytte, født d.
27.-12.-1935, Karl Johan, født d. 9.-8.-1937, Verner, født d. 11.-8.-1939, Villy, født d.
6.-3.-1943, Knud Erik, født d. 27.-10.-1947 og Gunnar, født d. 10.-4.-1951.
Ejendommen blev overtaget i 1947 fra Hans Pedersen. På gården har der tidligere
været såvel vindmølle som vandmølle, men begge er nu nedlagt.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 10,2 ha., heraf 0,7 ha. mose og krat.
Stuehuset er opført omkring 1700 og løbende vedligeholdt, lade opført 1976, hvor også
maskinhuset blev renoveret. Jorden er udlagt med græs. Der er 1 traktor.
KRISTIANSLUNDSVEJ 22, "DAMSTEDET", GRØNLØKKEN, 5400 BOGENSE, tlf. 64811113.
EJVIND JØRGENSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1923, søn af Thorvald Jørgensen, gift d.
26.-8.-1950 med Emma Hansen, husmor, født d. 27.-8.-1926, datter af Hans Tagesen
Hansen. Parret har børnene: Karin og Kurt.
E.J. overtog ejendommen d. 1.-2.-1990 fra sin far, som købte den d. 1.-4.-1923 efter
Hans Jensen Bechsgård.
Ejendomsskyld 930.000. Arael 18 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1895.
KROGEN 17, "KROGKJÆRGAARD", GRINDLØSE, 5400 BO
GENSE, tlf. 64-861486.
KARSTEN LADEGAARD OG
HILMER LADEGAARD, gårdejere.
K.L. er født d. 30.-6.-1945 og
H.L. d. 24.-11.-1950, sønner af
Magrethe og Reimer Ladegaard.
H.L. er truckfører. Brødrene
overtog gården d. 1.-11.-1983
fra deres far, nuværende ejere
er mindst 4. generation på går
den, som tidligere var fæstegård
under Gyldensteen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,1 ha., heraf 2 ha. mose og eng. Derudover er der
forpagtet 4 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført omkring 1770,
og maskinhus er fra 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 18
ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er vinter
hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.
KROGEN 19, "DAMGAARD", GRINDLØSE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861318.
KIRSTEN PEDERSEN, INGER RASMUSSEN, ELLEN NIELSEN og LISBETH FISCHER,
gårdejere, døtre af Ella og Aksel Larsen.
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Søstrene overtog gården i 1981 fra forældrene, nuværende ejere er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. skov. Oorden er bortforpagtet.
Stuehus, kostald, svinestald og lade, er alle opført omkring 1880.
KÆLEBRO 11, GRINDLØSE, 5400 BOGENSE.
OVE LYKKEGAARD PEDERSEN, gårdejer, omtales under Melbyvej 27, Melby, 5471
Søndersø.
O.L.P. overtog ejendommen i 1979 fra 3ane og Niels Pedersen, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i tiden 1950-1960. Kostald, svine
stald, lade og foderhus er alle opført omkring 1900, desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 ungdyr af racen Jersey og 10 slagtekalve
af racen Charolais. Gården drives sammen med Melbyvej 27, Melby, 5471 Søndersø.

LANGEGYDE 6, "SKAARUPGAARD", SKAARUP, 5400 BO
GENSE, tlf. 64-811410.
ELSE OG ARNE JUUL, gårdeje
re, født d. 2.-12.-1928 og 16.-12.1925, gift d. 20.-3.-1948. Parret
har børnene: Bente, født d. 25.2.-1955 og Torben, født d. 16.7.-1957.
E.J. og A.J. er butiksindehavere.
De overtog gården d. 1.-5.-1971
fra Willy Kjær.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 35 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1883, stue
huset er løbende moderniseret. Gårdens besætning er på 10 får af racen Shrupchire.
LANGEGYDE 31, "NYGAARD", 5400 BOGENSE.
NIELS BUSE, gårdejer, omtales under Odensevej 132, 5400 Bogense.
N.B. overtog gården d. 1.-2.-1990 fra Per Kaysen Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 37 ha., heraf 2 ha. mose og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1886. Kostald, svinetald og lade er opført i 1940, endnu en
svinestald er opført i 1943 og maskinhus i 1978. Gården drives sammen med Odensevej
132, 5400 Bogense.

LINDØHOVED 23, "NORDBOGAARD", JERSORE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861037.
I.S. LUNDDAHL, NIELS LUNDDAHL PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1953, søn af
Astrid og Rejner Lunddahl Pedersen, gift d. 9.-8.-1980 med Jette Ørum Jensen, korre
spondent, født d. 12.-4.-1958, datter af Edel og Holger Ørum Jensen. Parret har
børnene: Maria, født d. 18.-12.-1982 og Tina, født d. 26.-7.-1984.
N.L.P. er branddirektør i Østifternes Forsikringsselskab, han har været på Korinth
Landbrugsskole og er uddannet driftsleder fra Dalum Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-3.-1980.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 49 ha., heraf 4 ha. eng og 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1881 og restaureret senest i 1960, kostald, svinestald og lade er
ligeledes opført i 1881, maskinhus i 1950. Gårdens besætning er på 40 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og brændefyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og
der er lidt løs hjælp.
LUNDSGÅRDVEJ 16, "LUNDSGAARD", GULDBJERG, 5400 BOGENSE, tlf. 64-841252.
BODIL ELISABETH JACOBSEN, proprietær, født d. 15.-11.-1948, datter af Inge og
Erik Andersen, gift d. 9.-10.-1982 med Gorm Jacobsen, proprietær, født d.
10.-11.-1946, søn af Clara og Børge Jacobsen. Parret har børnene: Christina, født d.
31.-10.-1978 og Ditte Elisabeth, født d. 14.-4.-1987.
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Bodil E. Jacobsen er lærer. Hun
overtog ejendommen i 1984 fra
sine forældre, nuværende ejer er
11. generation på gården, som
fra 1679 til 1718 var fæstegård
under "Den Fynske Ryttergaard"
og herefter under "Gyldensteen"
indtil 1855.
Ejendomsskyld 4.890.000. Areal
116 ha., heraf 14 ha. skov og 3
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1896 og lø
bende moderniseret. Kostald og
lade er opført i 1920, kostalden er ombygget til svinestald i 1962, svinestalde er
opført 1960 og 1971, maskinhus i 1980 og gylletank i 1986. Gården drives med en
svineproduktion på 130 årssøer, ca. 1.500 smågrise og ca. 1.400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, græsfrø og foderærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.

MELBYVEJ 6, ENGELDRUP,
5400 BOGENSE, tlf. 64-861039.
CHRISTIAN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 4.-8.-1916, søn af Anna
og Carl Sørensen, Bogense, gift
d. 21.-4.-1937 med Marie Christi
ansen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-7.-1914, datter af Ma
ren og Marius Christiansen. Par
ret har børnene: Anne-Marie,
født d. 25.-3.-1937 og Elise, født
d. 14.- 5.-1947.
C.S. overtog ejendommen i 1951
fra Hans Peter Nielsen. Gården
har tidligere været fæstegård under "Nislevgård".
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha., heraf 2,5 ha. mose og krat. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende moderniseret. Kostald, svinestald og lade er
opført i 1891, svinestald i 1932, desuden er der et maskinhus. På gården er der 1
traktor.
MIDDELFARTVEJ 52, "TIAGERGAARD", SKOVBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811095.
JØRGEN HENRIK DYREHAUGE CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1937, søn af
Inger Carla og Niels Andreas Laurits Christiansen, gift d. 27.-3.-1965 med Birgit
Hansen, økonoma, født d. 3.-5.-1941, datter af Sigrid Magrethe og Kaj Richard Han
sen. Parret har børnene: Berit, født d. 9.-6.-1966, og Morten, født d. 19.-2.-1969.
J.H.D.C. er traktorfører, og er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen d. 1.-4.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
tidligere var fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 48 ha., heraf 0,7 ha. skov. Der er tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og gennemgribende restaureret. Kostalden er opført i 1934
og ombygget til svinestald i 1969, svinestald opført i 1970 er ombygget til maskinhus,
laden er opført i 1934. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, vinterbyg,
vårbyg, vinterraps og foderærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, netsilo, korn
tørreri med varm lufts tørring samt halmfyr. Maskinstation anvendes til lidt af mark
arbejdet.
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Ejeren omtales under Slagstrupvej 41, Slagstrup, 5471 Søndersø.
Ejendommen er overtaget di 1.-5.-1985.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er restaureret i 1985, kostalden er ombygget omkring 1975, desuden er der
maskinhus fra 1975 og en lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og
raps. Der er plansilo og korntørreri med varm luft. Gården drives sammen med Slag
strupvej 41, 5471 Søndersø.

MIDDELFARTVEJ 121, "SKÆRMGAARDEN", ORE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441424.
PETER ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1925, søn af Laura og Jørgen Andersen.
Gården drives sammen med broderen Marius Andersen, født d. 15.-11.-1921.
Brødrene overtog ejendommen i 1965 fra faderen, nuværende ejere er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført omkring 1800.
Stuehuset er restaureret i 1986, kostald, svinestald og lade er restaureret i 1943,
desuden er der opført maskinhus i 1979. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo.

MIDDELFARTVEJ 125, ORE,
5400 BOGENSE.
NIELS CHRISTIAN BRUUN, gård
ejer, omtales under Sandholtvej
12, Kærby, 5400 Bogense.
N.C.B. overtog gården d. 1.-4.-1980
fra Jørgen Krøigaard.
Ejendomsskyld 730.000. Areal
17,9 ha., heraf 1 ha. skov og
mose.
Stuehuset og avlsbygningerne, ko
stald, svinestald og lade, er alle
opført i 1921. Stuehuset, som er
gennemmoderniseret i 1981, er udlejet. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og
vinterraps. Gården drives sammen med Sandholtvej 12, Kærby, 5400 Bogense.
MOSELUNDVEJ 20, "STENBÆKGÅRD", SKÅSTRUP, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441308.
ERIK BONNE ERIKSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1951, søn af Mie og Martin Eriksen,
gift d. 26.-10.-1973 med Grethe Nielsen, sygehjælper, født d. 3.-2.-1954, datter af
Gudrun og Bent Nielsen. Parret har børnene: Ivan, født d. 14.-8.-1975, Per, født d.
28.-5.-1978 og Martin, født d. 16.-2.-1984.
E.B.E. er ansat ved Roulund. Han overtog gården d. 11.-6.-1979 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1913. Kostalden er fra omkring 1900, svinestald, lade og maskin
hus er opført 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLEMARKSVEJ 35, "SKOV
LØKKE", PROFITTEN, 5400 BO
GENSE, tlf. 64-441660.
ARNE HOUGAARD MADSEN,
gårdejer, født d. 3.-1.-1911, søn
af Dorthea og Anton Madsen,
gift d. 15.-4.-1944 med Edna
Henriksen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-7.-1923, datter af Dor
thea Marie og Niels Larsen Hen
riksen. Parret har børnene: Hans
Arne, født d. 5.-2.-1947, Peter,
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A.H.M. overtog ejendommen i 1976 fra Verner Klinggaard.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er løbende restaureret. Derudover er der kostald, lade og maskinhus samt
svinestald fra 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 8 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLERLED 15, NR. ESTERBØL
LE, 5400 BOGENSE, tlf. 64861404.
AKSEL ANDERSEN, gårdejer,
født d. 8.-2.-1942, søn af Signe
og Jens Christian Andersen, gift
d. 7.-6.-1964 med Lis Christen
sen, sygeplejerske, født d. 28.-4.1945, datter af Helga og Leif
Christensen. Parret har børnene:
Susanne, født d. 25.-2.-1965, Bja
rne, født d. 13.-2.-1966 og Han
ne, født d. 8.-6.-1967.
A.A. er i bestyrelsen for Nordfyns Husmandsforening og er medlem af svinefællesledelsen. Han overtog gården i 1974 fra Karl Mathiasen. Gården har oprindelig frugt
plantage med 3 tdr. land. Den fik yderligere tildelt jord ved udstykning fra Jerstrup i
1956.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 28,8 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1910 og restaureret i 1974. Kostald opført omkring 1910
og ombygget til svinestald i 1974, svinestalde er opført 1974, 1976 og 1981. Til gården
hører svinestald og maskinhus, som ligger Sivager 20, og desuden er der fodersilo og
gylletank fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 165 årssøer, ca. 2.600
solgte smågrise og ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, vinterraps og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg,
plansilo med kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester, 1
medhjælper og 1 skoledreng.

MØLLERLED 29, "ELMTOFT", NR. ESTERBØLLE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861088.
HANS PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1943, søn af Karen Ingeborg og Svend Aage
Pedersen, gift d. 7.-5.-1986 med Rita Riise Pedersen, overassistent, født d. 5.-3.-1944,
datter af Annie og Kaj Riise Pedersen. Parret har børnene: Tina, født d. 31.-12.-1968
og Christian, født d. 15.-5.-1976.
H.P. er entreprenør og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen
i 1973 fra Harald Hansen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 52 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Kostald, svinestald og lade er alle opført i 1911, maskin
hus i 1910, kostalden er ombygget til kornopbevaring og maskinrum. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, rug, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, 1 skårlægger, plansilo og korntørreri med kold luft.
Indimellem er ansat 1 skoledreng til hjælp.
MØLLERLED 56, NR. ESTERBØLLE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861175.
KRISTIAN SCHOU, gårdejer, født d. 19.-2.-1926, søn af Mary og Henrik Schou, gift d.
10.-5.-1958 med Inge Hornebo, sygehjælper, født d. 3.-9.-1938, datter af Johanne og
Peder Hornebo. Parret har børnene: Arne Nicolaj, født d. 15.-6.-1961 og Jette Marie,
født d. 23.-9.-1964.
K.S. overtog gården i 1958 fra Nicolaj Nicolajsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 8,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er frasolgt 2 ha. og
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1700-tallet og løbende vedligeholdt. Kostalden er
opført i 1890 og ombygget til svinestald i 1980, svinestalden er opført i 1978, maskin-
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svineproduktion på 30 årssøer og ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, maskinstation anvendes til lidt af mark
arbejdet.

NØRRELØKKE 10, "HØJLUND", KÆRBY MARK, 5400 BOGENSE, tlf. 64-911586.
VIGGO SØRENSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1921, søn af Dagmar og Kresten Søren
sen, gift d. 23.-10.-1948 med Helga Prisak, husmor, født d. 21.-5.-1928, datter af
Anna Marie og Anders Ole Andersen Prisak. Parret har børnene: Jytte, født d. if.-if.1951 og Tommy, født d. 3.-11.-1959.
V.S. har været på højskole med landbrugsfag i Vrå i 1946-47, han er i repræsentant
skabet for Elforsyningen og Fynsværket. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1961 fra
Karoline Larsen.
Ejendomsskyld 701.000. Areal 9,4 ha. og der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1909.
Stuehuset er restaureret i perioden 1971-1974, ny svinestald er opført i 1953 og
maskinhus i 1965. Gården drives med en svineproduktion på 50-70 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, maskinstation
anvendes til en del af markarbejdet.
NØRRELØKKE 18, HJORTEBJERG, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811273.
ANNA KRESTINE JACOBSEN, husmor, født d. 8.-9.-1907, datter af Karen og Hans
Jensen, gift d. 29.-9.-1929 med Aksel Jacobsen, husmand, født d. 11.-8.-1906, søn af
Anna og Jacob Jakobsen. Parret har børnene: Ella, født d. 7.-3.-1930 og Erna, født d.
29.-12.-1932.
Ejendommen blev overtaget omkring 1946 fra Karen Jensen, nuværende ejer er 3.
generation.
Areal 5,5 ha., der er frasolgt 1,7 ha. 5,2 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført omkring 1800.
Stuehuset er restaureret i 1960, de øvrige bygninger er restaureret i 1924.

ODENSEVEJ 167, "HØJBO", RÆKKEHUSENE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-841524.
KAJ CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1931, søn af Kirstine og Aksel Christen
sen, gift d. 24.-11.-1954 med Birthe Svenningsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-4.1935, datter af Gunna og Viggo Svenningsen. Parret har børnene: Inge, født d. 20.-6.1958, Torben, født d. 23.-10.-1963 og Mikael, født d. 30.-9.-1966.
K.C. overtog gården d. 24.-3.-1964 fra Jesper Jespersen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1942, ombygget og moderniseret løbende. Kostalden er opført i
1942 og ombygget til svinestald i 1967, svinestald, lade og maskinhus er opført i 1975,
desuden er der fodersilo. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer og ca.
450 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
ODENSEVEJ 171, "RØDKÆR", 5400 BOGENSE, tlf. 64-841326.
PEDER JOCHUMSEN, frugtavler, født d. 28.-2.-1940, søn af Ejner Jochumsen, gift d.
2.-3.-1968 med Jytte Blaabjerg Nielsen, født d. 23.-8.-1943, datter af Holger Nielsen.
Parret har børnene: Annete-Mette, født d. 10.-6.-1969 og Jesper, født d. 29.-1.-1972.
P.J. er landbrugsafløser og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården
i februar 1972 fra Poul Erik Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12 ha., heraf 1,5 ha. plantage, der er tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1975. Svinestalde er opført i 1954, 1975 og
1979 samt maskinhus i 1975. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, 500
smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler
og frugt (kirsebær og jordbær). Der er 2 traktorer og 1 kartoffelmaskine. Maskinsta
tion bruges i høst og der er ansat 10-30 medhjælpere i sæsonen.
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JENS PEDER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 8.-9.-1913, søn af
Rasmus Andersen.
J.P.A. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1984 fra Alma Nielsen.
J.P.A. købte gården efter at ha
ve forpagtet den i mange år.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 10
ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Kostald opført i 1972, svinestald i 1952, lade i 1925 og
maskinhus i 1959. Gården drives med en svineproduktion på 150 slagtesvin årligt, des
uden er der 10 tyre af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø
græs. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges hele året.
OREGÅRDVEJ 27, OREGÅRD MARK, 5400 BOGENSE, tlf. 64-442265.
MOGENS IVERSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1959, søn af Edith og Holger Iversen, gift
d. 6.-4.-1985 med Asta Højhus, sygehjælper, født d. 13.-8.-1962, datter af Petra
Højhus. Parret har sønnen Kenneth, født d. 9.-8.-1988.
M.I. er navigatør. Han overtog gården d. 1.-1.-1985.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 11 ha., der er tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i perioden 1985-89. Svinestalde er opført i
1924, 1953 og 1980, maskinhus opført 1968, foderhus og gastæt silo i 1980, gylletank i
1985 og desuden er der lade. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer og
4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der 1 traktor, 1
mejetærsker og kornsilo. På gården er ansat 1 medhjælper.

OREGÅRDVEJ 31, MEJLSKOV, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441287.
AKSEL LARSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1920, søn af Kirstine og Marius Larsen, Rynke
by, gift d. 31.-10.-1947 med Edith Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-6.-1925,
datter af Signe og Niels Pedersen, Kustrup Mejlby. Parret har børnene: Bente, født d.
17.-9.-1949, Birthe, født d. 25.-10.-1951 og Anne, født d. 26.-6.-1962.
A.L. har været på Tommerup Højskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1947 fra Frederik
Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Kostalde er opført i 1923 og 1951,
svinestald i 1961 og lade i 1975, desuden er der maskinhus og siloplads. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plan
silo. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

OVERBALLE 6, "TOFTEGAARD",
NØRREBY, 5400 BOGENSE, tlf.
64-861068.
VAGN OVE MADSEN, gårdejer,
født d. 3.-11.-1938, søn af Anna
Marie Kirstine og Mads Peter
Madsen, gift d. 23.-9.-1967 med
Anna-Lise Knudsen, sygehjælper,
født d. 7.-9.-1942, datter af Ma
thilde Magrethe og Olav Jørgen
Knudsen. Parret har børnene: Su
sanne, født d. 8.-11.-1968, Flem
ming, født d. 21.-2.-1971 og Anita, født d. 6.-4.-1974.
V.O.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-6.1967 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i siæg-
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tens eje siden 1680. Gården var tidligere fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 37,2 ha., heraf 0,5 ha. kratskov. Der er tilkøbt 18,2
ha. og frasolgt 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende moderniseret. Kostald opført 1973, svinestalde i
1950 og 1964 samt maskinhus i 1971, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer og 45 ungdyr, af racen Jersey, og en svinepro
duktion på 10 årssøer, 50 smågrise og ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
RUGBJERG 43, JERSORE MARK, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861582.
JENS OTTO DALHØJ, gårdejer, født d. 19.-6.-1955, søn af Ingrid og Helge Dalhøj,
gift d. 19.-7.-1980 med Jette Mark, ekspedient, født d. 3.-11.-1955, datter af Jane og
Kaj Mark. Parret har sønnen Christian, født d. 20.-1.-1982.
J.O.D. er lærer og er formand for Bogense Sportsring og medlem af fritidsnævnet i
Bogense Kommune. Han overtog gården d. 1.-11.-1983 fra sine forældre, nuværende
ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24,5 ha., heraf 1 ha. eng. Derudover er der forpagtet
25 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende vedligeholdt. Kostalden er opført i 1916 og om
bygget til svinestald i 1984, svinestalden er opført i 1935, lade i 1916 og maskinhus i
1990. Gården drives med en svineproduktion på 38 årssøer, ca. 700 solgte smågrise og
ca. 150 slagtesvin årligt. Kvægproduktionen er på 4 årsammekøer og 10 ungdyr af
racen Limousine krydset med SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vin
terbyg, konservesærter og fremavlskartofler. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RUBJERG 63, "MOSEGAARD", NØRREBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861436.
KNUD BENT NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1936, søn af Asta Johanne og Hans
Peter Nielsen, gift d. 5.-10.-1958 med Bodil Marie Petersen, sygehjælper, født d.
12.-7.-1935, datter af Kirstine og Jørgen Petersen, Nybøl. Parret har børnene: Ib, født
d. 16.-7.-1959, Helle, født d. 13.-9.-1963, Per, født d. 3.-3.-1968 og Ulrik, født d.
24.-7.-1970.
K.B.N. er uddannet på Gråsten Landbrugsskole og er byrådsmedlem i Bogense Kommu
ne. Han overtog gården i 1966 fra sin far, nuværende ejer er mindst 5. generation på
gården, som tidligere var fæstegård under "Gyldensteen". I 1860 blev gården udflyttet
fra Nørreby.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 37 ha., heraf 1 ha. mose. Derudover er der forpagtet
15 ha.
Stuehuset, kostald og svinestald er alle opført i 1860. Stuehuset er løbende modernise
ret, kostald og svinestald blev første gang moderniseret i 1948, desuden er der lade
fra 1935, foderhus fra 1972 og en køresilo. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med varm og
kold luft.
RULLEGANGEN 1, NØRREBY,
5400 BOGENSE, tlf. 64-861164.
NIELS BO NIELSEN, gårdejer,
født d. 21.-2.-1944, søn af Asta
Johanne og Hans Peter Nielsen,
gift d. 11.-8.-1973 med Lis Niel
sen, sygehjælper, født d. 21.-8.1953, datter af Eva og Christian
Nielsen. Parret har børnene: Tue
Bo, født d. 24.-6.-1974, Line Bo,
født d. 27.-7.-1976 og Pi Bo,
født d. 30.-7.-1982.
N.B.N. er faglærer og har været
på Dalum Landbrugsskole er uddannet agronom fra Landbohøjskolen. Han overtog
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Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1878 og gennemrestaureret i 1973 og 1989. Kostald opført i
1978, svinestald i 1960, lade og maskinhus i 1982, desuden er der fodersilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 slagtekalve, af racen Jersey, 3 årsammekøer og 3
ungdyr af blandet race, desuden er der en svineproduktion på 10 årssøer og ca. 150
solgte smågrise årligt. Der er 1 mejetærsker.
SANDHOLTVEJ 5, KÆRBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811532.
JOHANNES CHRISTIAN JOHANSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1910, søn af Marie Boline
og Johan Martin Johansen, gift i 1936 med Helga Mikkelsen, født d. 9.-11.-1911 og
død i 1986, datter af Marie og Johannes Mikkelsen. Parret har børnene: Erik Martin,
født d. 26.-7.-1937, Jørgen Christian, født d. 17.-7.-1940 og Gerda Marie, født d.
1.-10.-1949.
J.C.J. overtog ejendommen d. 15.-7.-1936 fra Jens Christian Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende vedligeholdt. Kostald og lade er opført i 1892,
maskinhus i 1983, kostalden er ombygget i 1941. Gården drives med kvægproduktion
på 4 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug,
byg og havre. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

SANDHOLTVEJ 12, KÆRBY,
5400 BOGENSE, tlf. 64-811564.
NIELS CHRISTIAN BRUUN, gård
ejer, født d. 4.-4.-1953, søn af
Anna og Arne Bruun.
N.C.B. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1985 fra sin mor, nuvæ
rende ejer er 6. generation på
gården, som har været i slægtens
eje i 168 år. Indtil 1856 var
gården fæstegård under "Harrit
slevgaard".
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 28,9 ha., heraf 2,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
7,4 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald og svinestald, er alle opført i 1600-tallet, laden
i 1700-tallet og maskinhuset i 1976. Stuehuset er løbende vedligeholdt, kostalden fik
nyt inventar i 1960 og 1974 og svinestalden blev ombygget til kviestald i 1985. Gården
drives med en kvægproduktion på 32 årskøer og 50 ungdyr af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er vinerraps, rug, hvede, byg og konservesærter. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1
skoledreng til hjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
N.C.B. ejer og driver desuden Middelfartvej 125, Ore, 5400 Bogense.

SANDHOLTVEJ 17, KÆRBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811431.
PREBEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1926, søn af Ellen og Harald Chri
stensen, gift d. 26.-12.-1948 med Gudrun Lindstrøm, medhjælpende hustru, født d.
10.-3.-1928, datter af Erna og Mølholm Lindstrøm. Parret har børnene: Ingelise, født
d. 25.-10.-1947, Birgith, født d. 2.-2.-1952 og Hanne, født d. 29.-1.-1954.
P.C. har gået på dagskole i Dalum. Han overtog gården d. 16.-9.-1963 fra Niels Ni
elsen. Ejendomsskyld 990.000. Areal 16,5 ha., der er frasolgt 11 ha. og tilkøbt 13,2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840. Kostald og svinestald er opført omkring 1900, roe
hus i 1970 og maskinhus i 1978, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og 8 slagtekalve, af racen
Jersey, samt en svineproduktion på 8 årssøer og ca. 142 solgte smågrise årligt. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet og der er lidt medhjælp.
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SANDHOLTVEJ 32, KÆRBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811182.
TOVE OG FOLMER HANSEN, gårdejere, født d. 1.-12.-1956 og d. 21.-5.-1950.
F.H. er søn af Karoline Mathilde og Verner Hansen.
F.H. er elektriker og T.H. er sekretær. De overtog gården efter F.H.s far, Verner
Hansen, nuværende ejere er 5. generation på gården, som i 1863 blev frikøbt fra
"Gyldensteen".

SANDHOLTVEJ 53, "SANDHOLT", 5400 BOGENSE, tlf. 64-811189.
CARL AAGE SANDHOLT ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1926, søn af Karoline og
Johannes Andersen, gift d. 15.-12.-1956 med Mary Rasmussen, født d. 30.-3.-1931,
datter af Maria og Johannes Rasmussen. Parret har sønnen Erland, født d. 17.-6.-1968.
C.Aa.S.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1956 fra
sin mor, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 40 ha., heraf 3 ha. eng. Der er tilkøbt 12-14 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1969. Svinestalde i 1890 og 1970, lade i
1890 og maskinhus i 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat
1 medhjælper og maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
SIVAGER 23, NR. ESTERBØLLE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861345.
JENS RASMUSSEN, husmand, født d. 15.-1.-1947, søn af Ellen og Alfred Rasmussen,
gift d. 16.-5.-1970 med Inge Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 18.-5.-1943,
datter af Vera og Gunner Pedersen. Parret har børnene: Christina, født d. 10.-10.1971 og Henrik, født d. 2.-11.-1974.
J.R. er i repræsentantskabet for MD-Food og i repræsentantskabet for Kontrolfor
eningen Fyn. Han overtog gården i 1967 fra sine forældre. Gården er udstykket fra
"Nr. Esterbølle".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 17 ha., og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende vedligeholdt. Kostalde er opført i 1976 og 1983,
desuden er der foderlade. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 52
ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper og
maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
SKOVMØLLEVEJ 2, "SKOVHUSGAARD",
PROFITTEN, 5400 BOGENSE, tlf. 64441091.
JØRGEN LARSEN, gårdejer, født d.
28.-7.-1934, søn af Karen og Ejnar Lar
sen, gift d. 12.-3.-1965 med Kirsten
Hansen, omsorgsmedhjælper, født d. 12.3.-1943, datter af Marie og Hans Jørgen
Hansen. Parret har børnene: Karin, født
d. 6.-3.-1966, Henrik, født d. 19.-9.-1967
og Anders, født d. 27.-9.-1969.
J.L. overtog gården i 1966 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 5. generation på gården, som indtil ca. 1850 var fæstegård
under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 40 ha., heraf 1 ha. skov samt 3 ha. mose og eng. Der
er tilkøbt 3,8 ha. og forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1700-tallet og restaureret i 1948. Kostald, svinestald og lade er renoveret i 1900, kostalden blev moderniseret i 1969, svinestalden
ombygget til ungkvæg i 1969 og laden blev ombygget til mskinhus i 1989. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, hvede og maltbyg. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
SKOVMØLLEVEJ 8, "ORE SKOVMØLLE", ØRBÆK, 6400 BOGENSE, tlf. 64-441974.
NIELS JØRGEN HANSEN, gårdejer.
N.J.H. overtog gården d. 1.-9.-1982 fra Knud Fentz.
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Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 56 ha., heraf 6 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1968. Svinestald er opført i 1968 og renoveret i 1989, lade er
opført i 1938, maskinhus i 1970 og gylletank i 1989. Gården drives med en svinepro
duktion på ca. 3.000 slagtesvin årligt. Der er Kongskilde og Otterup siloer samt korn
tørreri med kold luft.
N.J.H. ejer og driver desuden "Køstrupgaard", Køstrupvej 5, 5464 Brænderup, Ejby
Kommune.
SKÆRVEJ 5, "KARESHØJGAARD", NØRREBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861321.
PALLE RIBER, gårdejer, født d. 12.-12.-1945, søn af Karla Magrethe og Vinzens
Riber, gift d. 17.-12.-1966 med Lene Hansen, studerende og husmor, født d. 23.-5.1945, datter af Agnes og Henrich Hansen. Parret har børnene: Eva, født d. 3.-9.-1968,
Steen, født d. 15.-5.-1972 og Sens, født d. 6.-3.-1975.
P.R. er lærer. Han overtog gården d. 1.-12.-1988 fra Henrik Larsen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset og avlsbygningerne, kvægstald og lade, er opført i 1874, svinestald og
maskinhus omkring 1950. Stuehuset er restaureret i 1989. Gården drives med en svi
neproduktion på ca. 120 slagtesvin og en kvægproduktion på 2 årsammekøer og 4
ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg og hvede. Der
er 4 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKÆRVEJ 27, "NØRREBY HØJGÅRD", NØRREBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861446.
STEEN HANSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1960, søn af Arne Hansen.
S.H. er landbrugsuddannet på grundskolen i Korinth og på Vejlby Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Marie Knudsen.
Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1896. Gårdens bygninger er ialt på 1.800 kvadratmeter, de bru
ges til opbevaring af diverse former for emballage til grøntsager, 180 kvadratmeter er
bygget til kølehus, derudover er der lade og maskinhus. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, sukkerroer, blomkål og kinakål. Der er 2 traktorer og 1 markvandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat medhjælper.

SKÆRVEJ 41, "SKÆRGÅRD",
NØRREBY, 5400 BOGENSE, tlf.
64- 861185.
PAUL AXEL KNUDSEN, gårdejer,
født d. 20.-3.-1942, søn af Helga
og Rasmus Peder Knudsen.
P.A.K. overtog gården d. 1.-7.1970 fra sin far. Den har været i
familiens eje siden 1833.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
21 ha., heraf 2,8 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført i 1866 og
løbende restaureret. Kostalde er opført i 1961 og 1978, svinestald i 1974, lade i 1977
og maskinhus i 1987, desuden er der foderhus. Gården drives med en kvægproduktion
på 34 årskøer og 66 ungdyr, af racen Jersey, og en svineproduktion på 15 årssøer og
290 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og rug.
Der er 3 traktorer, plansilo og varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 sko
ledreng til hjælp og maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
P.A.K. ejer og driver desuden Skærvej 43, som er på 30 ha. og med en ejendomsskyld
på 1.300.000.
SKÆRVEJ 44, "ELMEGÅRD", NØRREBY MARK, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861576.
KNUD KNUDSEN, landmand, født d. 7.-7.-1931, søn af Mary og Laurits Anton Knud
sen, gift d. 1.-6.-1963 med Anna Kirstine Lykkegård, født d. 6.-11.-1933, datter af
Petrine Elisabeth og Peder Madsen Lykkegård, Hinge. Parret har sønnen Per.
K.K. overtog gården d. 1.-8.-1966 fra sin far. Gården var tidligere fæstegård under
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rigsdaler. Hans Hansen overdrog gården til sin søn Knud Hansen og Ane Kirstine, født
Andersen. Da de forblev barnløse tog de Kirstine Hansens søsterdatter i pleje. Søster
datteren Anna fik 3 sønner, den ældste kom som 4-årig i pleje hos Kirstine Hansen.
Han overtog som 18-årig gårdens drift, men døde 6 år senere af tuberkulose. Annas
næstældste søn, Laurits Anton Knudsen, overtog herefter gården.
Areal 38,05 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset var tidligere bindingsværk, det blev restaureret omkring 1978. Gården drives
traditionelt med planteavl, køer og grise, dog med hovedvægt på malkekvæg af racen
SDM. Desuden er der høns, ænder, duer og hest på gården. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, sukkerroer og raps. Der er 2 traktorer. Sønnen Per er ansat som
medhjælper.

SKÆRVEJ 54, "SYDLIG SKÆRGAARD", NØRREBY MARK,
5400 BOGENSE, tlf. 64-861065.
KIM NIELSEN, gårdejer, født d.
6.-10.-1964, søn af Birgit og
Knud Christian Nielsen, bor sam
men med Randi Jørgensen, syge
plejerske, født d. 5.-4.-1967, dat
ter af Else og Erik Jørgensen.
K.N. er uddannet på Nordisk og
Korinth landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 11.-12.-1989
fra Søren Sørensen. Gården har

været udflyttergård fra Nørreby.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27,8 ha., heraf 5 ha. strandeng.
Stuehus, kostald og svinestald er alle opført i 1964, kostald og svinestald er ombygget
til sostald i 1989/90, desuden er der fodersilo og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 180 årssøer og ca. 3.600 solgte smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er konservesærter, hvede og rug. Der er 1 traktor, maskinstation
anvendes til lidt af markarbejdet.
SKÅRUPVEJ 2, "DAAHOLM", SKÅRUP, 5400 BOGENSE, tlf. 64-813590.
GERT PEDER ELBÆK, gårdejer, født d. 14.-1.-1960, søn af Annelise og Peder Elbæk,
gift d. 16.-7.-1983 med Susanne Vestergaard Hansen, sparekasseassistent, født d.
21.-2.-1959, datter af Annalise og Aage Hansen. Parret har børnene: Stine, født d.
23.-1.-1985, Mette, født d. 19.-8.-1987 og Kristian, født d. 8.-4.-1990.
G.P.E. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1985 fra
Jens Peder Hansen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 50 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er tilkøbt 7 ha. og
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og senere moderniseret. Kostald, svinestald og lade er
opført i 1926, kostalden er indrettet til løsdrift i 1988 og laden er ombygget til
piantørreri. Gården drives med en kvægproduktion på 6 årsammekøer og 6 ungdyr af
racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, rødsvingel og
fremavlskorn. Jorden drives med maskiner, som er i et selvstændigt I/S. På gården er
der plansilo, korntørreri med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
SKÅRUPVEJ 8, "LUNDTOFTEGAARD", SKÅRUP, 5400 BOGENSE, tlf. 64-811659.
POUL SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1930, søn af Franciska og Søren Sørensen,
gift d. 10.-5.-1961 med Grethe Inge Jensen, køkkenassistent, født d. 4.-4.-1937, datter
af Rigmor og Aksel Jensen. Parret har børnene: Lars Peder, født d. 3.-3.-1962, Jens
Erik, født d. 20.-4.-1965 og Hans Henrik, født d. 12.-4.-1974.
P.S. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1961 fra
Kristian Hansen. Den er udstykket fra "Harritslevgaard" i 1864.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. eng med vedvarende græs og der
er 0,5 ha. fredskov.
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Stuehuset er løbende moderniseret, kostalden er ombygget til svinestald i 1969, svinestalden er renoveret i 1969, hvor også laden blev ombygget, desuden er der opført
maskinhus i 1975. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer og ca. 240
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskin
station anvendes delvis.

SKÄSTRUPVEJ 28, SKÅSTRUP, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441378.
KURT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1950, søn af Karen Margrete og Christian
Jørgensen, gift d. 9.-6.-1979 med Marianne Nielsen, kontorassistent, født d. 3.-3.1958, datter af Elly og Niels Nielsen. Parret har børnene: Casper, født d. 11.-3.-1981
og Sanne, født d. 18.-2.-1983.
K.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole og er i Husmandsforeningen. Han overtog
gården d. 15.-9.-1972 fra Helga og Jens Peter Madsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 14,5 ha. Der er tilkøbt 5,5 ha. og forpagtet 19 ha.
Stuehuset er senest restaureret i 1983. Svinestalde er opført i 1974, 1978, 1981 og
1985, lade og maskinhus i 1978 og desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 190 årssøer og ca. 4.000 solgte smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På
gården er ansat 1 medhjælper.

SKÄSTRUPVEJ 41, "DAMGAARD", SKÅSTRUP, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441457.
SVEND AAGE HANSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1922, søn af Karen og Laurits Han
sen, gift d. i 1947 med Mona Nielsen, født d. 30.-12.-1923 og død i 1982, datter af
Emma og Mads Peder Nielsen. Parret har sønnen Poul Erik, født d. 24.-6.-1952.
S.Aa.H. overtog ejendommen d. 1.-5.-1947 fra sin far.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 13,3 ha., der er frasolgt 3,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret i 1967. Kostald og svinestald er
ombygget i 1954, lade og maskinhus er opført i 1924. Planteproduktionens salgsafgrø
der er jordbær, kartofler, løg, gulerødder, porrer, salat, hvede, byg og raps. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges delvis og der er 1 skoledreng til hjælp, i sæsonen er
ansat medhjælpere.
SKÄSTRUPVEJ 42, SKÅSTRUP, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441468.
CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 3.-2.-1920, søn af Dorthea og Frits Jør
gensen, gift d. 3.-7.-1946 med Karen Margrethe Rasmussen, husmor, født d.
30.-7.-1926, datter af Hansine og Emil Rasmussen. Parret har børnene: Henning, født
d. 1.-11.-1946, Kirsten, født d. 1.-6.-1948, Kurt, født d. 1.-1.-1950, Keld, født d.
22.-5.-1957 og Jørgen, født d. 25.-6.-1958.
C.J. overtog ejendommen d. 1.-5.-1953 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som var fæstegård under "Gyldensteen" indtil 1853.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende vedligeholdt. Kostalden er ombygget til
svinestald, svinestalde er opført i 1959 og 1967, lade og maskinhus i 1973.
SLETTENS LANDEVEJ 11, VESTER EGENSE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-861367.
JØRN HANSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1934, søn af Thora og Jørgen Hansen, gift d.
30.-11.-1957 med Sonja Hansen, husmor, født d. 19.-4.-1937, datter af Karen og
Verner Hansen. Parret har børnene: Susanne, født d. 8.-7.-1958 og Michael, født d.
22.-1.-1961.
J.H. er i Menighedsrådet og Vandværket. Han overtog gården d. 11.-12.-1961 fra
Magda Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 12 ha., og der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og senere restaureret. Kostalde er opført i 1971 og 1975,
maskinhus i 1975, desuden er der foderhus og indendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 28 årskøer, 28 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer og plansilo.
Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
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KURT PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1944, søn af Metha og Ejnar Pedersen, gift
d. 14.-3.-1987 med Bente Mikkelsen, omsorgsmedhjælper, født d. 6.-6.-1947, datter af
Mary og Hans Mikkelsen. Parret har børnene: Gitte, født d. 6.-5.-1966, Dorte, født d.
29.-10.-1968 og Steen, født d. 10.-7.-1972.
K.P. er medhjælper på en maskinstation. Han overtog gården i 1983 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er senest restaureret i 1958. Kostald er opført i 1910, lade og maskinhus i
1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug og sukkerroer. Der er 1
traktor, maskinstation anvendes delvis.
SLETTENS LANDEVEJ 66, "VESTERBYGAARD", VESTERBY, 5400 BOGENSE, tlf.
64-861371.
LEIF HANSEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1955, søn af Emmy og Svend Åge Hansen, gift
d. 23.-6.-1984 med Else Nielsen, butiksassistent, født d. 23.-2.-1956, datter af Marie
og Alfred Nielsen. Parret har børnene: Anders, født d. 21.-3.-1984 og Erik, født d.
9.-9.-1985.
L.H. er traktorfører og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen
i 1982 fra Halvor Madsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf 3,3 ha. mose. Derudover er der forpagtet
2,2 ha.
Stuehus, svinestald og lade er alle opført i 1902, desuden er der maskinhus. Gården
drives med en svineproduktion på 10 årssøer, 100 solgte smågrise og 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kulfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
SLETTENS LANDEVEJ 67, "LINDEBOGAARD", VESTERBY, 5400
BOGENSE, tlf. 64-861019.
CARSTEN HANSEN, gårdejer,
født d. 27.-5.-1949, søn af Mary
og Niels Hansen, gift d. 12.-6.-1976
med Karen Dyhre, dagplejemor,
født d. 16.-8.-1953, datter af
Birthe og Jens Dyhre. Parret har
børnene: Morten, født d. 22.-12.1983 og Pia, født d. 17.-12.1986.
C.H. er tankvognchauffør. Han
overtog ejendommen i 1978 fra sin far, nuværende ejer er mindst 3. generation på
gården, som tidligere var fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende moderniseret. Kostald og svinestald er opført i
1898, kostalden er ombygget til svinestald i 1982, svinestalden er renoveret i 1982,
desuden er der lade og maskinhus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion ca.
400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, foderærter,
vinterraps og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.

SLETTENS LANDEVEJ 70, "PILEHAVEGAARD", VESTERBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64861046.
BØRGE ULRIKSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1941, søn af Emmy og Ejnar Ulriksen, gift
d. 5.-12.-1964 med Aase Rasmussen, kontorassistent, født d. 5.-12.-1944, datter af
Anni og Sigfred Rasmussen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 11.-8.-1966, Jesper,
født d. 27.-12.-1968 og Gitte, født d. 20.-7.-1971.
B.U. er uddannet på Dalum Landbrugsskole, han sidder i repræsentantskabet for Nordfyns Landboforening og er medlem af miljøudvalget. Han overtog ejendommen d.

-351.-11.-1969 fra Christian Nielsen. Gården var tidligere fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 24,5 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1904.
Stuehuset blev restaureret i 1972 og ombygget i 1976. Kostalden blev ombygget til
sostald i 1969, desuden er der maskinhus fra 1974, fodersiloer fra 1965 og 1971 samt
udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på ca. 200 salgtesvin årligt
og en kvægproduktion på 1 ammeko, 4 ungdyr og 2 kalve af racen Simmentaler. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation anvendes til lidt af mark
arbejdet.
SLETTENS LANDEVEJ 86, KLIN
TE HOLME, 5400 BOGENSE, tlf.
64-861263.
TAGE TUKJÆR, gårdejer, født
d. 18.-6.-1922, søn af Emma og
Halfdan Tukjær, gift d. 11.-11.1951 med Karen Sofie Sørensen,
medhjælpende hustru, født d.
23.-12.-1928, datter af Andrea
og Jens Sørensen. Parret har
børnene: Bente, født d. 26.-11.-1953,
Svend Aage, født d. 30.-1.-1955
og Knud Erik, født d. 30.-4.-1958.
T.T. er uddannet på Korinth Landbrugsskole og er formand for pumpelaug. Han over
tog gården d. 15.-10.-1951 fra Valdemar Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 12,3 ha., heraf 1 ha. skov, mose og eng. Derudover er
der forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1876 og restaureret i 1971. Kostalde er opført i 1905 og
1979, ny svinestald i 1963, lade og maskinhus i 1978 samt foderhus i 1973/74 og des
uden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 ungdyr af
racerne RDM, Jersey og SDM, samt 4 årsammekøer og 4 ungdyr af racen Limousine.
Derudover er der en svineproduktion på 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 2 traktorer, maskinstation anvendes
delvis til markarbejdet.

SMIDSTRUPVEJ 4, "GRYGÅRD", 5400 BOGENSE, tlf. 64-811057.
NIELS PETER HANSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1931, søn af Marie og Knud Hansen,
gift d. 8.-5.-1958 med Rosa Hansen, medhjælpende hustru, født d. 15.-12.-1936, datter
af Mary og Gunner Hansen. Parret har børnene: Knud Erik, født d. 9.-4.-1959 og Bent,
født d. 1.-8.-1961.
N.P.H. overtog gården d. 1.-4.-1966 fra sin far. Gården har været i familiens eje siden
1868, hvor den blev udflyttet fra Harritslev.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 40 ha., heraf 7 ha. mose, skov og eng. Der er tilkøbt
6,9 ha. i 1989.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret flere gange, senest i 1981. Svinestalde er
opført i 1868 og 1928, maskinhus i 1966. Gården drives med en svineproduktion på 45
årssøer og ca. 1.000 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
SMIDSTRUPVEJ 15, "SMIDSTRUPLUND", SMIDSTRUP, 5400 BOGENSE, tlf. 64811154.
KARL HANSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1902, søn af Maren Kathrine og Jens Jørgen
Hansen, gift d. 7.-11.-1935 med Jenny Jensen, medhjælpende hustru, født d. 9.-4.1906, datter af Hansine og Jens Jørgen Jensen. Parret har datteren Inge, født d.
3.-2.-1940.
K.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1935 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., heraf 3,3 ha. skov.

-36Stuehuset er opført i 1863 og løbende vedligeholdt. Kostald, svinestald og lade er
opført omkring 1900. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterhvede, vinterraps,
maltbyg og sukkerroer. Der er 1 traktor og kornloft. Maskinstation bruges til
markarbejdet.
SMIDSTRUPVEJ 17, "SKOVGÅRD",
SMIDSTRUP, 5400 BOGENSE,
tlf. 64-841155.
ERIK OLSEN, gårdejer, født d.
10.-8.-1921, søn af Johanne og
Martin Olsen, gift d. 15.-3.-1957
med Inger Katrine Hvalsøe Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 24.-5.-1936, datter af Nielssine og Aage Hansen. Parret har
børnene: Niels Martin, født d.
23.-1.-1958, Per, født d. 6.-12.1959 og Jens Erik, født d. 18.4.-1965.
E.O. har været på højskole. Han overtog gården i 1959 fra sin far, nuværende ejer er
6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf 1,1 ha. skov og 5,5 ha. grusgrav. Jorden
er bortforpagtet til sønnen Per.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret i 1960. Svinestald er opført i 1965,
lade i 1938 og maskinhus i 1968. Gården drives med en svineproduktion på 100 solgte
smågrise og 50 slagtesvin årligt, desuden er der 10-15 får. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, byg, hvede, rug og ærter. Der er 4 traktorer, tårnsilo, halmfyr
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet og der er medhjælp.

SMIDSTRUPVEJ 19, "ENGHAVEGAARD", SMIDSTRUP, 5400 BO
GENSE, tlf. 64-841116.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født
d. 18.-10.-1940, søn af Emilie og
Paul Andersen, gift d. 11.-7.-1969
med Else Marie Sørensen, med
hjælpende hustru, født d. 27.-12.1946, datter af Margrethe og Ak
sel Sørensen. Parret har børne
ne: Jens Henrik, født d. 27.-6.-1971
og Morten, født d. 26.-11.-1975.
E.A. er uddannet på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1972
fra sin far, nuværende ejer er 6. generation på gården, som i 1853 blev købt fri af
"Gyldensteen".
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 41,8 ha., heraf 3,5 ha. skov, 12 ha. eng og 4,5 ha.
mose. Der er forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Kostalden er opført i 1905/06, ungdyrstald 1970, svinestald
i 1914 og restaureret i 1950, lade og maskinhus er opført i 1973, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og 80 ungdyr, af racen
RDM, og en svineproduktion på 65 årssøer og 1.355 solgte smågrise. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 majs
høster, 1 slamsuger, 1 rendegraver, plansilo og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. På gården er der ansat 1 fodermester og 1 medhjælper, maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
E.A. ejer og driver desuden "Skovlund", Idyllendal 11, 5400 Bogense. Areal 33,2 ha. og
ejendomsskylden er på 1.700.000.

-37SØNDERVANG 11, "HARTVIGSMINDE", TYENTVED, 5400 BO
GENSE, tlf. 64-861475.
ANTON ANDERSEN, husmand,
født d. 26.-7.-1924, søn af Karen
og Niels Christian Johan Ander
sen, gift d. 26.-5.-1953 med Gre
the Pedersen, medhjælpende hu
stru, født d. 28.-1.-1931, datter
af Inger og Henrik Pedersen. Par
ret har børnene: Inger, født d.
9.-4.-1951, Johan, født d. 4.-8.1953, Knud, født d. 20.-9.-1957
og Niels Henning, født 23.-11.-1970.
A.A. er landsvikar og er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i
1953 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 8,4 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1921. Kostald er opført i 1959 og laden omkring 1934. Gården
drives med en kvægproduktion på 3 årsammekøer og 4 ungdyr af blandet race, desuden
er der 20 får af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor og brændefyr. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
TOFTEKÆRSVEJ 16, "DALGAARD", GL. ORE, 5400 BOGENSE,
tlf. 64-441396.
ERNST ANDERSEN, gårdejer,
født d. 22.-2.-1942, søn af Anna
og Arnold Andersen, Ore, gift d.
10.-12.-1966 med Birgit Christi
ansen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-11.-1942, datter af
Mary og Harald Christiansen,
Ore. Parret har børnene: Helle,
født d. 15.-4.-1968 og Lise, født
d. 11.- 8.-1971.
E.A. overtog ejendommen d. 1.-11.-1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1830 og restaureret i 1969. Svinestalden er opført i 1971,
lade i 1977 og maskinhus i 1986. Gården drives med en svineproduktion på ca. 1.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

TOFTEKÆRSVEJ 23, "ORE LINDEGAARD", ORE, 5400 BOGENSE, tlf. 64-441373.
KARL-AAGE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1944, søn af Anna og Jeppe Ras
mussen, gift d. 14.-10.-1967 med Ulla Hansen, dagplejer, født d. 29.-7.-1945, datter af
Justa og Hans Hansen. Parret har børnene: Susanne Pia, født d. 11.-4.-1969, Betina
Britt, født d. 19.-11.-1971, Jesper Bo, født d. 27.-1.-1976 og Kim, født d. 8.-2.-1983.
K.Aa.R. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1977 fra
Bent Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22,3 ha., heraf tilkøbt 9 ha., og der er forpagtet 20,9
ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1977-79. Kostalden er opført i 1912,
restaureret i 1972 og tilbygget i 1987, lade, maskinhus og gylletank er opført i 1987.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 70 ungdyr af blandet race og
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter, vinterraps, hvede,
byg og rug. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fodermester og
1 medhjælper, maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
K.Aa.R. ejer og driver desuden Toftekærsvej 41, Mejlskov, 5400 Bogense.

-38TOFTEKÆRSVEJ 34, MEJLSKOV,
5400 BOGENSE, tlf. 64-441384.
PEDER RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 28.-12.-1931, søn af Ka
thrine og Johannes Rasmussen,
gift d. 15.-3.-1960 med Sonja
Christiansen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-6.-1937, datter af Gre
the og Hans Christian Christian
sen, Skåstrup. Parret har børne
ne: Susanne, født d. 3.-8.-1960,
Arne, født d. 13.-11.-1961 og
Anne Maria, født d. 7.-12.-1972.
P.R. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1960
fra Ejnar Andersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er tilbygget i 1964. Kostalden er ombygget i 1969 og 1970, svinestald, lade
og maskinhus er opført i 1968, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 25 årskøer, 15 ungdyr og 20 slagtekalve af Jerseyracen og blan
det race, desuden er der en svineproduktion på ca. 365 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
TOFTEKÆRSVEJ 41, MEJLSKOV, 5400 BOGENSE.
KARL-AAGE RASMUSSEN, gårdejer, omtales under Toftekærsvej 23, Bogense.
K.Aa.R. overtog ejendommen i 1984 fra Helga Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,2 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade. Gården drives sammen med "Ore Lindegaard", Toftekærsvej 23,
5400 Bogense.

TOFTEKÆRSVEJ 49, "SKOVLY", SKÅSTRUP, 5400 BOGENSE, tlf. 64-442214.
JENS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1949, søn af Astrid og Svend Jørgensen.
J.J. er uddannet på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1983 fra
Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,2 ha., heraf 0,25 ha. skov. Der er tilkøbt 7,8 ha. og
forpagtet 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og tilbygget i 1980. Kostald opført i 1952, svinestalde i
1969 og 1972, de er ombygget til kvægstald i 1984, lade opført i 1952, maskinhus i
1972, gylletank i 1989/90 og desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Planteporoduktionens
salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 rendegraver. På gården er ansat 1
medhjælper og maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
TOFTEVEJ 37, "FRYDENLUNDGAARD", TOFTE, 5400 BOGEN
SE, tlf. 64-811291.
GUDRUN FRYDENLUND, gård
ejer, født d. 5.-7.-1934, datter
af Erna og Anton Nielsen, gift
d. 28.-7.- 1958 med Jørgen Pe
der Frydenlund, født d. 28.-4.-1926,
død i 1968, søn af Anna og
Laurits Frydenlund. Parret har
børnene: Steffen, født d. 2.-9.-1960
og Anette, født d. 24.-2.-1967.
G.F. er sygehjælper. Parret
overtog gården i 1958 fra J.P.F.'s forældre, Anna og Laurits Frydenlund. Nuværende
ejer er mindst 5. generation på gården.

-39Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 20,8 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1909. Kostald, svinestald og lade er opført i 1890.

TORNEBJERG 11, "STRANDGAARDEN", JERSORE MARK, 5400 BOGENSE, tlf. 64861391.
BENDT MADSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1944, søn af Anna Marie Kirstine og Mads
Peter Madsen, gift d. 1.-11.-1986 med Tine Blach, sygeplejerske, født d. 26.-9.-1961,
datter af Bodil og Jørgen Blach. Parret har sønnen Mads, født d. 20.-1.-1988.
B.M. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Klinte Sogns Me
nighedsråd. Han overtog gården i 1965 fra Anders Christian Rasmussen. Gården er
udflyttergård fra Jersore og var tidligere fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 27,7 ha.
Stuehuset er restaureret med bl. nye vinduer og tag. Kostalden er opført i 1940,
svinestald i 1942 og ombygget til kviestald i 1970, lade opført 1936, maskinhus og
gylletank i 1976, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 36 årskøer og 60 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, byg, rug og foderærter. Der er 4 traktorer og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der 1 skolepige til hjælp.
TYENTVED 30, "BJERGLY", NR.
ESTERBØLLE, 5400 BOGENSE,
tlf. 64-861319.
NIELS PEDERSEN, gårdejer, født
d. 28.-7.-1937, søn af Karen og
Svend Pedersen, gift d. 6.-3.-1965
med Inger Marie Andersen, læge
sekretær, født d. 14.-4.-1941, dat
ter af Valborg og Knud Ander
sen. Parret har børnene: Christi
an, født d. 30.-7.-1965, Hanne
Merete, født d. 15.-10.-1966,
Dorthe, født d. 11.-9.-1969 og Anders, født d. 28.-4.-1974.
N.P. overtog ejendommen i 1972 fra Jørgen Peder Christensen.
Areal 22 ha., heraf 1 ha. skov og mose. Der er tilkøbt 6,6 ha. og forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald, lade og maskinhus, er alle opført i
1916, stuehuset er senere moderniseret. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg og rug. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation anvendes til lidt af
markarbejdet.
TØVLIDTVEJ 36, NR. ESTERBØLLE, 5400 BOGENSE.
ERIK JENSEN, gårdejer, omtales under Bladstrupvej 63, 5400 Bogense.
E.J. overtog ejendommen i 1981 fra Ester Larsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850. Kostald og lade er fra omkring 1920 og svinestald
fra 1959. Gården drives sammen med Bladstrupvej 63, Grindløse, 5400 Bogense.
ØMOSEVEJ 17, KASSEMOSE,
5400 BOGENSE, tlf. 64-812911.
ARNE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 19.-10.-1958, søn af Elly
og Ejnar Andersen, gift d. 21.5.-1988 med Pia Frøslev Peder
sen, ekspedient, født d. 7.-3.1959, datter af Annelise og Gun
nar Pedersen.
A.A. er uddannet på Nordisk
Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen d. 1.-8.-1989 fra sin

-wfar, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 11 ha., og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1934 og
tilbygget i 1972, svinestalden er opført omkring 1950 og ombygget til ungkreaturer i
1979, maskinhuset er opført i 1990, gylletanke i 1972 og 1988 og desuden er der uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 130
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg
og lucerne. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng, maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
ØMOSEVEJ 25, "0MOSEGÄRD", K ASSEMOSE/KÆRBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64811891.
EVALD SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-8.-1909, søn af Sofie og August Sørensen,
gift d. 23.-4.-1959 med Helga Grøn, medhjælpende hustru, født d. 21.-8.-1923, datter
af Karen og Søren Grøn. Parret har børnene: Claus, født d. 6.-5.-1960 og Karsten,
født d. 17.-7.-1962.
E.S. er uddannet på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 17.-3.-1972
fra Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900. Kostalde og lade er opført omkring 1900 og i 1985,
samt maskinhus i 1900. På gården er der 2 heste af racen New Forest. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

ØRBÆKVEJ 40, ØRBÆK, 5400 BOGENSE, tlf. 64-442401.
ULLA HANSEN, chinchillaavler, født d. 10.-10.-1948, datter af Edel og Vagn Stege,
gift d. 11.-6.-1983 med Ebbe Hansen, tømrermester, født d. 27.-9.-1943, søn af Asta
og Hans Hansen. Parret har børnene: Marianne, født d. 11.-12.-1979 og Michael, født
d. 20.-1.-1985.
U.H. er kontorassistent. Hun overtog ejendommen d. 1.-5.-1985 fra Arne, Bent og
Svend Aage Nielsen. Det er en gammel købmandsgård.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 9,9 ha., heraf 0,5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1985. Af udhuse er der en vinkelbygning, som anvendes til tøm
rerværksted og chinchillaavl, maskinhuset er opført 1989. På gården er der 1 traktor.

ØRBÆKVEJ 45, "KOBBERBROGAARD", ØRBÆK, 5400 BOGEN
SE, tlf. 64-441074.
AAGE JENSEN, gårdejer, født d.
26.-8.-1929, søn af Anna og Karl
Jensen, gift d. 3.-5.-1952 med
Magda Sørensen, medhjælpende
hustru, født d. 5.-11.-1921, dat
ter af Margrethe og Laurits Sø
rensen. Parret har børnene: Anne-Grethe, født d. 30.-1.-1954,
Inge-Lise, født d. 13.-2.-1955,
Else-Marie, født d. 28.-11.-1956,
Lars Erik, født d. 26.-4.-1965.
på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i
4. generation.
ha., heraf 0,5 ha. mose og 1 ha. skov. Der er

Karl Jørgen, født d. 27.-12.-1958 og
Aa.J. er kirkesanger og har været
1958 fra sin mor, nuværende ejer er
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40
tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og ombygget i 1886 og 1958. Kostald og svinestald
er renoveret i perioden 1955-60, lade opført i 1905 og gylletank 1978, desuden er der
maskinhus og udendørs køresilo. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, foder
ærter, rug, hvede og vårbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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AGERSTIEN 24, "NØRRELUND", TÅRUP MARK, 5591 GELSTED, tlf. 64-491142.
ANNA MARIE NØRRELUND, gårdejer, født d. 30.-8.-1917, datter af Mette og Hans
Christensen, gift d. 5.-5.-1951 med Alfred Nørrelund, død i 1975, søn af Johanne og
Johannes Rasmussen. Parret har børnene: Knud Erik, født d. 25.-11.-1955 og Hans
Lavrits, født d. 5.-2.-1961.
A.M.N. er uddannet husholdningslærer. Ejendommen er overtaget i 1958 fra Johannes
Rasmussen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er udflyttet fra Tårup.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og frasolgt 2,9 ha. Der er
1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1899 samt ombygget og udvidet flere gange. Kostald opført i
1899 ombygget til svinestald i 1955, lade og maskinhus opført i 1930. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, byg og foderærter. Der er 2 traktorer og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnerne hjælper med gårdens drift.

AGERSTIEN 29, "TAARUP HØJGAARD", TÅRUP MARK, 5591
GELSTED, tlf. 64-491047.
KARL HANSEN, gårdejer, født
d. 12.-3.-1916, søn af Karen og
Niels Peter Hansen, gift d. 14.11.-1945 med Karen Rasmussen,
husmor, født d. 5.-6.-1925, dat
ter af Rigmor og Jens Jørgen
Rasmussen. Parret har datteren
Lisbeth, født d. 24.-4.-1946.
Ejendommen er overtaget d. 1.7.-1963 fra Jens Jørgen Rasmus
sen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som er tidligere fæstegård under "Erholm" indtil omkr. 1850.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende vedligeholdt. Kvægstald opført i 1934 benyttes i
dag til svin, svinestald og lade opført i 1934 samt maskinhus fra 1964. Der produceres
ca. 350 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer.
AGERSTIEN 52, "HØNNERUP
BÆKGAARD", HØNNERUP, 5591
GELSTED, tlf. 64-491585.
LARS FREDERIK JUUL HANSEN,
gårdejer, født d. 29.-10.-1947,
søn af Esther Juul og Niels An
ton Peter Hansen, gift d. 12.-7.1975 med Grete Jørgensen, er
nærings- og husholdningsøkonom,
født d. 27.-8.-1950, datter af
Esther og Niels Aage Jørgensen.
Parret har børnene: Lisbeth,
født d 3.-7.-1977 og Niels-An-
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ton, født d. 24.-9.-1978.
L.F.J.H. er uddannet på Lyngby og Dalum landbrugsskoler og sidder i bestyrelsen for
Gelsted/Tårup Vandværk. Ejendommen er overtaget d. 1.-6.-1975 fra Niels Anton Pe
ter Hansen, nuværende ejer er mindt 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 25 ha., heraf 0,5 ha. mose og 0,5 ha. skov. Der er
forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1820 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1906-10
ombygget til svinestald i 1975, svinestald opført i 1906-10 om- og nybygget i 1960 og
1972, halmlade og maskinhus opført i 1987, lade ombygget til svin i 1977, der er
fodersiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der
sælges ca. 2.200 smågrise og ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgafgrø
der er sukkerroer, byg, hvede og foderærter. Der er 4 traktorer og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat løs daglejer og hus
bondafløser.
ASSENSVEJ 15, "MINENDAL",
HÅRE, 5591 GELSTED, tlf. 64781080.
ELLEN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 13.-1.-1936, datter af
Kathrine og Alfred Nielsen, gift
d. 22.-7.- 1959 med Aage Ander
sen, afdød. Parret har børnene:
Ann Birthe, født d. 10.-8.-1964
og Annette, født d. 29.-1.-1969.
E.A. er formand for Tanderup
Menighedsråd. Ejendommen er
overtaget i 1965 fra Alfred Niel
sen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som indtil 1917 var fæstegård under
"Wedelsborg". Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 44,4 ha., heraf 4 ha. skov og eng.
Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1909 og gradvis moderniseret. Kostald opført i 1909 delvis grund
muret i 1945, ny kostald opført i 1972, lade opført sidst i 1800 tallet, maskinhus fra
1973 og gylletank fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer og 55
ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hede og byg.
Der er 3 traktorer. Bygninger og jord er forpagtet ud til datter og svigersøn, som har
fast medhjælp om sommeren.
AULBJERGVEJ 6, "KINGSTRUP NYGÅRD", KINGSTRUP, 5591 GELSTED.
ULLA OG JENS ELLINGE, gårdejere.
J.E. er søn af Anna og Richard Ellinge, gift d. 7.-7.-1984 med Ulla Skov Jensen,
sekretær, datter af Marie og Børge Jensen. Parret har børnene: Lasse og Anders.
J.E. er faglærer. Parret overtog gården d. 1.-7.-1984 fra Lise og Harry Nielsen.
Areal 15 ha.
Stuehuset er løbende restaureret i tiden 1986-90. Der er 1 kvægstald og 1 hestestald
med plads til 10 heste. Gården drives med 1 årsammeko, 1 slagtekalv samt 3 avls
hopper med opdræt. Der er 1 traktor.

BERLIN 1, "GARVERGAARDEN",
FJELLERUP, 5463 HARNDRUP,
tlf. 64-881007.
HANS PEDER NIELSEN, gårde
jer, født d. 2.-6.-1927, søn af
Karen og Jens Nielsen, gift d.
22.-12.-1956 med Inge Lund Thrane, husmor, født d. 23.-6.-1931,
datter af Anna og Rasmus Thrane. Parret har børnene: Kirsten,
født d. 29.-12.-1957 og Lars,
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født d. 12.-4.-1960. Ejendommen er overtaget d. 1.-1.-1965 fra Rasmus Thrane, det er
en slægtsgård i Inge Lund Thranes slægt, nu i 4. generation.
Ejendomsskyld 1.070.000.Areal 17,3 ha., heraf 1,7 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1902 ombygget
til svinestald, svinestald opført i 1902 ombygget i 1964 og maskinhus opført i 1975.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 550 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

BERLIN 17, "HARDRUP KOHAVE", HARNDRUP, 5463 HARNDRUP, tlf. 64-881484.
BØRGE DAMK3ÆR, gårdejer, født d. 8.-12.-1937, søn af Marie og Rasmus Kresten
Damkjær, gift d. 19.-9.-1969 med Dorte Hansen, socialrådgiver, født d. 15.-6.-1948,
datter af Karen og Svend Hansen. Parret har børnene: Nicoline, født d. 8.-1.-1971,
Rasmus, født d. 4.-8.-1972, Agnete, født d. 18.-5.-1976 og Marie, født d. 15.-5.-1978.
B.D. er uddannet på Fyns Stifts Husmandsskole, han sidder i forretningsudvalget for
Nordisk Landbrugsskole, i repræsentantskabet for Fynske Husmandforeninger samt i
landsudvalget for Økologisk Landbrug,og han er formand for Vestfyns Husmandsfor
ening. Ejendommen er overtaget d. 1.-9.-1969 fra Rasmus Kresten Damkjær, nuværen
de ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje sden 1812.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og 1940 samt løbende moderniseret. Kostald ombygget til
svinestald i 1965, svinestalde opført i 1972 og 1976, der er halmlade og fodersiloer.
Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 1.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BILLESBØLLEVE3 14, "AALUND",
BILLESBØLLE, 5463 HARNDRUP,
tlf. 64-881286.
30RGEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 12.-4.-1917, søn af Hansi
ne Iverline og Mads Nielsen, gift
d. 2.-4.-1950 med Hedvig Magrethe Sørensen, medhjælpende hu
stru, født d. 22.-3.-1928, datter
af Signe og 3ens Andreasen Sø
rensen. Parret har børnene: 3ohan, født d. 13.-4.-1951, Inger,
født d. 15.-10.-1952, Gerda, født
d. 11.-2.-1957, Kirsten, født d. 23.-5.-1960 og Anne, født d. 16.-5.-1962. 3.N. er
uddannet pa Vejly Landbugsskole. Ejendommen er overtaget i 1960 fra Mads Nielsen,
gården har indtil omkr. 1900 været fattiggård i Fjelsted Sogn.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 15,5 ha., heraf ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1856 og har fået nyt tag i 1958 og løbende renoveret. Kostald
løbende ombygget, svinestald opført i 1952 samt lade og maskinhus fra 1949. Plante
produktionens salgafgrøder er hvede, byg, raps, foderærter og konservesærter. Der er
2 traktorer og 1 bugser. Maskinstation bruges til en del af makrbejdet.

BILLESBØLLEVE3 15, "BILLESBØLLEGAARD", BILLESBØLLE,
5463 HARNDRUP, tlf. 64-881202.
MOGENS HANSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1931, søn af Ka
thrine og Laurits Hansen.
M.H. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Ejendommen er
overtaget i 1975 fra Kathrine
Hansen. M.H. var bestyrer på
gården fra faderens død i 1955

-44-

til overtagelsen i 1975. "Billesbøllegaard" ligger, hvor "Hovedgaarden Billlesbølle" i sin
tid lå, denne gård var i den adelige slægt Billes eje og blev nedrevet i 1700-tallet.
Fæstegodset blev herefter udstykket og solgt. Gårdens nuværende stuehus er en fløj
fra en tidligere tjenerbolig.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15,4 ha.
Stuehuset er opført i 1552 og løbende vedligeholdt. Kostald opført i 1920 renoveret i
1946 og 1960, svinestald ombygget til kvægstald i 1960, lade og maskinhus opført i
1972 samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og
38 ungdyr af racen Jersey. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og fast brændsels
fyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
BLÅKILDEVEJ 32, "NAKKE ENGGAARD", NAKKE, 5592 EJBY,
tlf. 64-781266.
HOLGER STRØJER HANSEN,
gartner, født d. 16.-7.-1952, søn
af Inge Haastrup og Thorvald
Strøjer Hansen, gift d. 16.-7.-1977
med Jette Buus Andreasen, syge
plejerske, født d. 2.-7.-1954, dat
ter af Marie og Poul Andreasen.
Parret har børnene: Frederik,
født d. 14.-8.-1979 og Trine, født
d. 21.-9.-1982.
H.S.H. er uddannet planteskolegartner, han sidder i bestyrelsen for Eksportselskab for
Gartnere. Ejendommen er overtaget i 1982 fra Thorvald Strøjer Hansen, det er en
tidligere tvillingegård under "Nakke Skovgaard" udflyttet som "Nakke Enggaard" i
1776. Gården var fæstegård under "Wedelsborg" indtil 1916-17, den er nyopført efter
brand i 1900.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 41,9 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 5 ha. skov og 1
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og renoveret i 1976. Bygningerne, opført i 1900 og reno
veret i 1975, bruges til planteskole, der er drivhuse opført i 1977 og 1987 samt
halmlade. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, rug og planteskole
produkter. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver, 1 markvandingsanlæg, plansilo og tørreri
med kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er ansat 4 medhjælpere.
BLÅKILDEVEJ 34, "NAKKEGAARD", NAKKE, 5592 EJBY,
tlf. 64- 781213.
HERDIS og KNUD PEDERSEN,
gårdejere. H.P. er født d. 19.9.-1938, datter af Inge og Peder
Th. Hansen, gift d. 28.-4.-1961
med K.P., født d. 2.-2.-1936, søn
af Karen og Axel Hugo Peder
sen. Parret har børnene: Karen-Inge, født d. 1.-10.-1961, Ulrich
Thorbjørn, født d. 30.-7.-1963,
Birgitte, født d. 21.-9.-1968 og Carsten Rune, født d. 11.-11.-1970.
K.P. er uddannet på Høng Landbrugsskole, han er formand for Dansk Aberdeen-Angus
Forening. Ejendommen er overtaget d. 1.-4.-1971 fra Anders Andersen, gården var
oprindeligt beliggende Blåkildevej 33 og tidligere ejet af Julius Jensen og dennes
familie.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1977. Kvægstalde opført i 1977 og 1978,
lade opført i 1931 samt lade og maskinhus fra 1941. Gården drives med en kvægpro
duktion på 35 årsammekøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Aberdeen-Angus.

-MPlanteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, hvede og byg. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og plantørreri med koldt luft. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. Desuden driver K.P. sammen med sønnerne Ulrich og
Thorbjørn Høstmarksvej 8, Sdr. Åby, 5592 Ejby.
BOGENSEVEJ 80, "BRO SKOV
LUND", HOLSE, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-441411.
VERNER WIED HANSEN, gård
ejer, født d. 1.-9.-1928, søn af
Karla og Henrik Wied Hansen,
gift d. 19.-9.-1959 med Gerda
Storm, medhjælpende hustru,
født d. 16.-4.-1931, datter af
Marie og Jens Storm. Parret har
børnene: Birgit, født d. 10.-9.-1960,
Jens Henrik, født d. 27.-2.-1965
og Torben, født d. 8.-1.-1968.
V.W.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget d. 1.-7.-1959
fra Johannes Rasmussen. Gården var ejet af Morten Korch fra begyndelsen af 1940'erne og frem til 1953.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er 2 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1977 efter brand. Kostald ombygget og moderniseret i 1974,
svinestald opført i 1976, maskinhus fra 1978, der er lade, fodersiloer og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og 24 ungdyr af racen
Jersey, der er på 20 årssøer, og der prouceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, 1 sprinkleranlæg, kornsilo, netsiloer samt korntørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BROLUNDVEJ 2, "BROLUND", FJELDSTED, 5463 HARNDRUP, tlf. 64-881837.
BENTE OLSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1953, datter af Elly og Gunnar Stage, gift d.
27.-12.-1986 med Bent Olsen, landbrugsvikar, født d. 6.-9.-1944, søn af Bodil og Egon
Olsen. Parret har børnene: Majbritt, født d. 16.-5.-1972, Mikael, født d. 15.-2.-1974,
Mette, født d. 16.-9.-1978, Pia, født d. 15.-12.-1966 og Kim, født d. 17.-4.-1972.
Ejendommen er overaget d. 15.-4.-1986 fra Benny Hansen. Gården stammer formentlig
tilbage fra 1700-tallet.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 9,6 ha. heraf ca. 0,3 ha. fredskov.
Stuehuset er opført i 1946 efter brand og løbende moderniseret. Ny kostald tilbygget i
1976, svinestald ombygget til kvægstald i 1986 og lade opført omkr. 1700 ombygget i
1946. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
BRO STRANDVEJ 11, "STRAND
LYST", BRO MARK, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-441251.
KRISTIAN DAMGAARD, gårdejer,
født d. 18.-12.-1915, søn af Ma
ren og Ive Veftrup Damgaard,
gift d. 26.-6.-1952 med Kristine
Møller, medhjælpende hustru,
født d. 1.-1.-1918, datter af Ka
ren og Johannes Møller. Parret
har børnene: Jørgen, født d.
6.-5.-1956 og Erling, født d.
1.-9.-1957.
Ejendommen er overtaget d. 1.-4.-1952 fra Sofus Johansen, den er udstykket fra
"Enggaard" i Bro 1912.
Ejendomsskyld 985.00. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er 1 ha. eng, og 14 ha.

-46er bortforpagte! til sønnen Jørgen.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1912 renoveret i
1987, s vinestald og lade ombygget til kostald i 1987, maskinhuse opført i 1982 og
1985, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og
40 ungdyr af racen RDM. Kvægbedriften drives af sønnen Jørgen. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede og rug. Der er specialmaskiner i samdrift med "Højrup Skovgaard" og "Bro Østergaard".

BROVANGEN 10, "ROSENVOLDGAARD", BRO, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-441042.
PETER ROSENVOLD, gårdejer,
født d. 12.-4.-1924, søn af Han
sine og Christian J. Rasmussen,
gift med Bodild Barkholt, med
hjælpende hustru, født d. 26.-7.1923, datter af Karoline og Mag
nus Barkholt. Parret har børnene:
Bente, født d. 27.-7.-1949 og
Kristian, født d. 25.-1.-1955.
P.R. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget d. 1.-7.-1960 fra Hansine Rasmussen, nuvæ
rende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og moderniseret i 1965. Kostald opført i 1960 delvis ombyg
get til svinestald, s vinestalde pført omkr. 1900 o 932, lade fra 1938 og maskinhus fra
1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 200 stk. årligt. Planteroduktionens salgsafgrøder er vinterbyg, raps og maltbyg. Der er 2 traktorer, kornsilo, net
silo samt korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BROVANGEN 16, "NØRREGAARD", BRO, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-442030.
ERIK ERIKSEN, gårdejer, født
d. 8.-11.-1950, søn af Ellen og
Rasmus Eriksen, gift d. 10.-4.1974 med Ann-Grethe Jensen, sy
gehjælper, født d. 30.-1.-1954,
datter af Magda og Aage Jen
sen. Parret har børnene: Jens
Ole, født d. 14.-10.-1977 og Ni
els Peter, født . d. 22.-9.-1980.
Ejendommen er overtaget i 1973
fra Rasmus Eriksen, nuværende ejer er 9. generation på gården, som indtil 1838 var
fæstegård under "Kærsgaard".
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 27,3 ha., heraf 3,3 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende vedligeholdt. Kvægstald ombygget til svinestald
i 1979 men bruges nu igen til kvæg, svinestald ombygget og renoveret i 1977, der er
lade, maskinhus, gastæt- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 20 årsammekøer og 20 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde
er maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BROVANGEN 28, "BRO ØSTERGAARD", BRO, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-441047.
CARL GREVE MØLLER, gårdejer, født d. 12.-11.-1919, søn af Karen og Johannes
Møller.
C.G.M. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget i 1959
fra Johannes Møller, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 19,7 ha., heraf 4,4 ha. skov og eng. Der er bortforpag-
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Stuehuset er opført i 1895 og løbende vedligeholdt. Kvægstald, s vinestald og lade alle
opført omkr. 1820 og renoveret i 1934 samt 1943, der er udendørs køresilo.

BRÆNDEMØLLEVEJ 11, HJORTE,
5591 GELSTED, tlf. 64-781081.
GERT JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 18.-12.-1950, søna af Ni
elsine og Martin Jørgensen, gift
d. 7.- 4.-1977 med Anne Mette
Bang Davidsen, lærer, født d.
13.-3.- 1954, datter af Mariane
og Peter Davidsen. Parret har
børnene: Thomas, født d. 6.-9.-1977
og Malene, født d. 8.-10.-1978.
G.J. er uddannet på Dalum Land
brugsskole og er formand for
Emtekær-Tanderup Vandværk. Ejendommen er overtaget i 1977 fra Martin Jørgensen,
nuværende ejer er mindst 3. generation på gården, som indtil 1912 var fæstegård
under "Wedelsborg". Stuehuset er bindingsværk og opført omkr. 1820. Gården, som er
4-længet bindingsværk, er indstillet til fredning af planstyrelsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf 8 ha. skov, mose og eng.
I 1980 er opført nyt stuehus (parcelhus). Kostald opført omkr. 1920 ombygget til
svinestald i 1976, ny svinestald bygget i 1978, lade fra 1920, maskinhus fra 1963, der
er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca.
1.750 smågrise årligt. Desuden er der en Islandsk hest. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, byg og rug. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet, og man anvender vikarordning.

BUBBELGÅRDVEJ 6, "BUBBELGAARD", BUBBEL, 5592 EJBY,
tlf. 64-461081.
GUNNAR WENDELBOE NIELSEN,
proprietær, født d. 21.-1.-1911,
søn af Ingeborg Louise Wendelboe og Peter Christian Nielsen,
gift d. 30.-11.-1946 med Julie
Lorentzen, afdød, født d. 25.-7.1909, datter af Caroline og Wil
helm Lorentzen. Parret har tvil
lingerne: Allan og Joan, født d.
2.-5.-1951.
Ejendommen er overtaget i 1968 fra Caroline Lorentzen, gården er en slægtsgård
gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 5.200.000. Areal 108 ha., heraf 9 ha. eng og 2 ha. skov. Der er bort
forpagte! 106 ha.
Stuehuset er opført i 1799 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1924, lade fra
1882 har siden fået fast tag, svinestalden benyttes ikke mere. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 arsammekøer, 12 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Limousine.
På den bortforpagtede jord er planteproduktionens salgsafgrøder sukkerroer, hvede,
græsfrø, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BUBBELVEJ 10, BUBBEL, 5592 EJBY.
NIELS BANG OLSEN, gårdejer omtales under Store Landevej 14.
Ejendommen er overtaget i 1979 fra Frits Hansen. Ejendomsskyld 1.330.000. Areal
23,1 ha., heraf 2 ha. eng. Stuehuset er opført i 1914 og gennemrestaureret i 1987. Koog svinestald er begge ombygget til spaltestald til ungkvæg i 1980, der er foderlade
og gylletank. N.B.O. ejer og driver også "Udriddergaard", Store Landevej 14, Nr. Åby.
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BUES GYDE 2, "BIRKELUND",
BUBBEL, 5592 EJBY, tlf. 64461247.
ANDERS KNUDSEN, gårdejer,
født d. 11.-2.-1925, søn af Karen
og Niels Jørgen Knudsen, gift d.
11.-10.-1946 med Eva Nielsen,
medhjælpende hustru, født d
24.-4.-1924, datter af Sofie og
Carl Nielsen. Parret har børnene:
Niels Erik og Carl Ove, begge
født d. 5.-8.-1944, Grete, født d.
27.-8.-1950, Kirsten, født d.
10.-4.-1956 og Helle, født d. 31.-5.-1965.
A.K. er uddannet på Vesterdal Højskole med landbrugsfag. Ejendommen er overtaget i
1962 fra Niels Jørgen Knudsen, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har
været i slægtens eje i ca. 350 år, gården var oprindeligt en 4-længet gård.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende moderniseret. Ko- og svinestald er begge opført
i 1894 og nyt inventar er løbende indsat, lade og maskinhus ligeles opført i 1894 samt
roehus fra 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 5 årsammekøer og 5 slagtekalve af racerne Jersey/Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,t
hvede og byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BYHOLMVEJ 7, GREMMELØKKE,
5592 EJBY, tlf. 64-461067.
HANS EVAN HANSEN, gårdejer,
født d. 25.-2.-1929, søn af Jenny
og Jens Peter Hansen, gift d.
6.-5.-1950 med Ellen Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
27.-8.-1926, datter af Maren og
Niels Christian Rasmussen. Par
ret har børnene: Jytte Margrete,
født d. 8.-2.-1949, Jan Peder,
født d. 3.-11.-1952, Kurt Chri
stian, født d. 3.-12.-1954, Elis
Marie, født d. 26.-9.-1956 og Anni Grethe, født d. 5.-5.-1958.
Ejendommen er overtaget d. 1.-7.-1951 fra Karl Gregers Nielsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 17,1 ha., heraf tilkøbt 11,8 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende moderniseret. Der er kostald, svinestald fra
1960, maskinhus fra 1983 samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 7 ungdyr, 4 årsammekøer og 9 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, byg og sukkerroer. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
DALBOVEJ 5, LUNGE, 5591 GEL
STED, tlf. 64-49170.
JØRGEN FISCHER RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 12.-12.-1949,
søn af Esther Fischer og Otto
Rasmussen, gift d. 30.-3.-198
med Inger Lange, medhjælpende
hustru, født d. 27.-3.-1953, dat
ter af Elna Magrethe og Jens
Peter Lange. Parret har datteren
Lene, født d. 22.-3.-1984.
J.F.R. er uddannet på Korinth
Landbrugsskole og driver maskin-
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station samt værksted. Ejendommen er overtaget i 1981 fra Esther Rasmussen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 13,1 ha. Der er forpagtet 165 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1909 og løbende vedligeholdt. Kostald opført i
1909 og udvidet i 1956, svinestald opført i 1956 og udvidet i 1981, lade opført i 1909,
maskinhuse fra 1971 og 1986, der er kummesilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 4 årsammekøer og 16 ungdyr af blandet race. Desuden er der 12 får og 1 vædder
af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, foderær
ter, hør, hestebønner, rug, havre og raps. Der er 8 traktorer og 4 mejetærskere. Man
benytter egen maskinstation til markarbejdet. På gården er ansat 4-5 deltidsmedhjæl
pere, og man har 1 skoledreng til hjælp.
DAMGYDEN 7, "EMTEKÆR HØJGAARD", EMTEKÆR, 5592 EJBY,
tlf. 64-781258.
NIELS EJLER JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 23.-7.-1940, søn af
Ellen og Martin Jørgensen, gift
d. 4.-6.-1966 med Grete Jørgen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 25.-8.-1939, datter af Sigrid
og Georg Jørgensen. Parret har
børnene: Martin, født d. 21.-7.1968 og Georg, født d. 11.-12.1972.
N.E.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole, han er formand for Ligningskommis 
sionen og sidder i repræsentantskabet for Vestfyns Banak. Ejendommen er overtaget d.
11.-12.-1972 fra Peter Johansen, der er tillagt 19 ha., som var N.E.J.s del af fædrene
gård. Gården var indtil 1900-tallet fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 46,9 ha.
Stuehuset er opført i 1844 og løbende moderniseret. Ko- og svinestald opført i 1904
bruges begge som kornlager, lade og maskinhus begge opført i 1845. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, anpart i
mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft.

DAMGYDEN 10, "TOFTEGAARD",
EMTEKÆR, 5592 EJBY, tlf. 64781151.
HENNING KRONBORG ANDER
SEN, gårdejer, født d. 6.-11.1950, søn af Else og Ejlif Ander
sen, gift d. 30.-9.-1983 med Lis
Henriksen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-7.-1961, datter af
Birgit og Niels Holger Henrik
sen. Parret har børnene: Mads,
født d. 1.-5.-1984, Morten, født
d. 24.-3.-1986 og Mette, født d. 30.-8.-1989.
H.K.A. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget d. 1.-7.-1980
og d. 1.-7.-1985 fra Ejlif Andersen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som
indtil 1920 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 27,7 ha., heraf 2,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet
30 ha.
Stuehuset er opført i 1779 og senest restaureret i 1946 derefter løbende moderniseret.
Kostald opført i 1898 ombygget til svinestald, svinestald opført i 1898 ombygget i
1983, ny svinestald opført i 1977, lade opført omkr. 1779 ombygget i 1897, der er
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer,
anparter i mejetærsker, gastæt kornsilo og tårnsilo.
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STED, tlf. 64-491813.
JOHN TRÆDHOLM, gårdejer,
født d. 28.-1.-1957, søn af Else
Merete og Helge Trædholm, gift
d. 28.-11.-1981 med Birthe Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 30.- 1.-1958, datter af Agda
og Robert Jensen. Parret har
børnene: Ninna, født d. 24.-10.-1983
og Martin, født d. 17.-9.-1985.
J.T. er uddannet på Bygholm
Landbrugsskole, han sidder i bestyrelsen for Gelsted Foderstofforening og i repræsen
tantskabet for MD-Foods. Ejendommen er overtaget d. 1.-10.-1981 fra Otto Egelund
Jensen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 28 ha. Der. er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1900 og renoveret i 1982. Kostald opført i 1974, de øvrige avls
bygninger er renoveret i 1989/90 og benyttet til køer, der er maskinhus, foderlade fra
1981, gylletank samt uden- og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 64 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, foderærter og byg. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker
og brændefyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
DYREGÅRDSVEJ 3, "TAARUPGAARD", TÅRUP, 5591 GELSTED,
tlf. 64-491740.
KNUD og ANDERS NIELSEN,
gårdejere. K.N. er født d. 4.-7.1922, søn af Karen og Anders Pe
ter Nielsen, gift d. 4.-11.-1955
med Sigrid Ulrikke Nielsen. Par
ret har børnene: børnene: Birthe,
født d. 24.-11.-1956, Bodil, født
d. 22.-6.-1958, Anders, født d.
20.- 5.-1960 og Gerda, født d.
21.-5.-1960. A.N. er født d. 20.5.-1960, søn af S.U.N. og K.N., gift d. 8.-7.-1989 med Ellen Eskelund Holm, kontorassi
stent, født d. 8.-7.-1964, datter af Else og Hjalmar Eskelund Holm. Parret har sønnen
Rasmus, født d.12.3.-1990.
K.N. er uddannet på Lyngby Landbrugsskole, og A.N. er uddannet på Dalum Landbrugs
skole. K.N. overtog ejendommen i 1963 fra Anders Peter Nielsen, sønnen A.N. overtog
halvpart i 1986 i gården, som har været i slægtens eje i mindst 4 generationer.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 50 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende moderniseret. Kostald ombygget i 1970, svinestald opført i 1963, lade opført i 1907 ombygget til kostald i 1970, foderhus opført i
1970, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer og
75 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg
og foderærter. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er ansat 1 medhjælper. Man har samdrift med "Enggaarden", Odensevej 38,
5591 Gelsted.
DYREGÅRDSVEJ 17, "DYREGAARD", TÅUP 5591 GELSTED, tlf. 64-491093.
VAGN LARSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1934, søn af Agnes og Jørgen Larsen, gift d.
17.-4.-1963 med Annelise Stenstrup From, medhjælpende hustru, født d. 11.-3.-1942,
datter af Krestine og Ejnar From. Parret har børnene: Lars, født d. 13.-5.-1964,
Jette, født d. 21.-3.-1966 og Anne, født d. 24.-10.-1968.
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rinth Landbrugsskole. Ejendommen
er overtaget d. 11.-6.-1963 fra
Jørgen Larsen, nuværende ejer er
mindst 6. generation på gården,
som tidligere var fæstegård un
der "Erholm". Gården blev i 1866
udflyttet fra Tårup.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal
34,9 ha., heraf 2,8 ha. skov og
1,6 ha. mose. Der er forpagtet
11 ha.
Stuehuset er opført i 1866 løbende moderniseret med større renovering i 1974. Kostald opført i 1971 efter brand,
svinestald fra 1954, lade fra 1971, maskinhus fra 1976, der er udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Des
uden er der 1 Araberhest. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg,
hvede og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørrer med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DYREGÅRDSVEJ 19, TÅRUP
MARK, 5591 GELSTED, tlf. 64491554.
PETER S. OLESEN, husmand,
født d. 4.-3.-1936, søn af Elisa
beth og Ole Olesen, gift d. 12.11.-1960 med Anna Magrethe Jo
hansen, medhjælpende hustru,
født d. 8.-3.-1939, datter af In
ger og Tage Johansen. Parret
har børnene: Erling, født d.
20.-1.-1962, Jan, født d. 15.11.-1963, Dorte, født d. 6.-12.-1967, og Jens, født d. 9.-10.-1978.
P.S.O. er uddannet på Fyns Stifts Husmandsskole, han er i bestyrelsen for Gelsted
Foderstofforretning samt medlem af Vestfyns Kvægbrugsudvalg. Han overtog gården d.
15.-11.-1960 fra Karl Olsen. Den var oprindelig udstykket som statshusmandbrug i
1927.
Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 17,3 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende moderniseret. Kvægstalden er opført i 1927,
svinestald 1927, men ombygget til kvægstald i 1965, desuden er der halmhjælm samt
maskinhus opført 1979. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 21 ungdyr af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, rug og maltbyg. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
EJBYKROG 18, "EJBY VESTERGAARD", 5592 EJBY, tlf. 64461696.
FOLKE NØRGAARD SØRENSEN,
gårdejer, født d. 6.-2.-1945, søn
af Herdis og Keld Sørensen, gift
d. 3.-6.-1972 med Inga Larsen,
cafeteriaforpagter, født d. 19.4.-1949, datter af Grethe og Aa
ge Larsen. Parret har børnene:
Allan, født d. 13.-3.-1974, Jane,
født d. 24.-8.-1977 og Hanne,
født d. 20.-6.-1983.
F.N.S. er uddannet på Korinth Landbrugsskole og er desuden Halinspektør i Ejby
Hallen. Ejendommen er overtaget i 1979 fra Peter Nielsen.
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Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 20,2 ha., heraf 4 ha. eng, mose og skov. Der er
forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1949 ombygget
til svinestald i 1979, svinestald opført i 1956, lade ombygget til svin i 1953 og
maskinhus opført i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
raps, hvede, byg og konservesærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt
tårnsilo. Man har 1 skoledreng til hjælp.
EJBYKROG 19, "ALLESVRAA",
INDSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64461127.
BØRGE MATHIESEN, gårdejer,
født d. 5.-9.-1918, søn af Emilie
og Hans Jørgen Mathiesen, gift
d. 17.-1.-1943 med Igrid Olsen,
medhjælpende hustru, født d.
19.-11.-1916, datter af Astrid og
Albert Olsen. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 19.-7.-1943,
Erik, født d. 14.-1.-1945 og Poul,
født d. 24.-3.-1948.
B.M. er uddannet på Lyngby Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget i 1959 fra
Hans Jørgen Mathiesen. Gården er flyttet efter brand i 1930.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17,4 ha., al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Kostald, svinestald og lade er alle
opført i 1930, hønsehus er bygget i 1970 og 1973 samt maskinhus ligeledes i 1970. Der
er 1 traktor, tårnsilo og korntørreri med kold luft.

EJBYKROG 30, "KROGSGAARD", INDSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64-461093.
PEDER KROGSGAARD LARSEN og SVEND LARSEN, gårdejere.
S.L. er født d. 26.-3.-1914, søn af Marie og Peder Larsen, gift d. 25.-9.-1952 med
Marie Hansen, datter af Maren og Hans Christian Hansen. Parret har sønnen Peder,
født d. 21.-7.-1958, gift d. 30.-7.-1988 med Jette Christensen, kontorassistent, datter
af Grethe og Hening Christensen.
S.L. er uddannet på Næsgård Landbrugsskole og er konsulent i Fricodan. P.K.L. er
uddannet på Bygholm Landbrugsskole og er næstformand i Vends Herreds Landbofor
ening.
S.L. overtog ejendommen i 1946 fra Marie Larsen, P.K.L. overtog den derefter i 1979
fra Svend Larsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som er udflyttet fra
Tårup.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1961 og løbende vedligeholdt. Ko- og svinestald er begge opført
omkr. 1900, lade opført i 1950 og maskinhus i 1987. Gården drives med en svinepro
duktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, desuden er der en
kvægproduktion på 8 årsammekøer og 10 salgtekalve af blandet race. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, græsfrø, hvede og byg. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EJBYVEJ 41, "LINDHOLM", FJELDSTED, 5592 EJBY, tlf. 64-881362.
KAREN VALBORG HANSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1904, datter af Maren og Laurids
Andersen, gift d. 28.-4.-1931 med Niels Peter Hansen, afdød, søn af Bolette og Hans
Peder Hansen. Parret har børnene: Richard, født d. 27.-12.-1932, Dagny, født d.
29.-3.-1934 og Ingrid, født d. 15.-11.-1936.
Ejendommen er overtaget d. 1.-3.-1931 fra Knud Nielsen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 10 ha., al jorden er borforpagtet.
Stuehuset er opført i 1862 og løbende vedligeholdt. Kostald opført i 1933, samt lade
og maskinhus opført i 1939.
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EJBYVEJ 46, "NØRREGAARD", FJELDSTED, 5463 HARNDRUP, tlf. 64-881420.
JON NØRREGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1944, søn af Karen og Johannes
Nielsen, gift d. 18.-11.-1972 med Inge Jeppesen, medhjælpende hustru, født d. 14.5.-1945, datter af Else og Ejner Jeppesen. Parret har børnene: Rikke, født d. 3.4.-1973 og Lars, født d. 1.-5.-1975.
J.N.N. er automekaniker. Ejendommen er overtaget i 1985 fra Johannes Nielsen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som er udstykket fra "Billesbølle Hovedgaard".
Ejendomsskyld 980.000. Areal 11 ha., heraf 0,5 ha. fredskov.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret. Ko- og svinestald er begge opført
i 1800 tallet men anvendes ikke i dag, maskinhus opført i 1989. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ELLEKÆRVEJ 4, "HARNDRUP ELLEGAARD", ELLEKÆR, 5463 HARNDRUP, tlf.
64-881644.
OLE JUNKER, gårdejer, født d. 17.-12.-1957, søn af Rigmor og Ejler Junker, gift d.
23.-11.-1984 med Hanne Junker, kommuneassistent, født d. 25.-2.-1957. Parret har
børnene: Anders, født d. 25.-4.-1979 og Mads, født d. 4.-3.-1985.
O.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole, han er næstformand i Fjeldsted-Harndrup-Hørup Husmandsforening og sidder i skolekontaktudvalget i Ejby Kommune. Ejendom
men er overtaget d. 1.-2.-1985 fra Kaj Pedersen.
Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. skov og mose. Der er forpagtet 16
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1910-20 og delvis moderniseret. Kostald opført omkr. 191020 efter brand, renoveret og ombygget til slagtesvin i 1986, svinestald renoveret i
1986, lade opført i 1910-20, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg,
hvede og raps. Der er 1 traktor, anpart i mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm
og kold luft, staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
ELLESØ GADE 12, "BAKKEGAARD", ELLESØ, 5592 EJBY,
tlf. 64-461915.
TORE ØBRO, gårdejer, født d.
1.-3.-1951, søn af Kirsten og Pe
der Øbro, gift med Randi Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 12.-6.-1959, datter af Eva og
Ernst Hansen. Parret har børne
ne: Camilla, født d. 14.-10.-1980,
Helle, født d. 9.-10.-1982 og Ca
sper, født d. 28.-6.-1989.
T.Ø. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget d. 31.-12.-1972 fra Peder Øbro.
Ejendomsskyld 2.860.000. Areal 45,7 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er 3,3 ha. skov og
mose.
Stuehuset er løbende moderniseret. Kostald benyttes til ænder, svinestalde opført i
1930 og 1964, lade opført i 1930 og maskinhus i 1985, det er rundbuehal. Gården har
en bestand på ca. 3.600 æglæggende ænder. Planteproduktionens salgsafgrøde er vår
byg. Der er 4 traktorer, 1 halmsnitter, plansilo samt korntørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ELMEGÅRDSVEJ 10, "ELMEGAARD", SKOVSHØJRUP, 5464 BRENDERUP, tlf. 64441419.
POVL SKOVGAARD SØRENSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1932, søn af Agnes og Erik
Skovgaard Sørensen, gift d. 6.-10.-1955 med Marie Gundborg Olsen, kontorfunktionær,
født d. 11.-6.-1933, datter af Carla og Carl Olsen. Parret har børnene: Carl Erik, født
d. 29.-5.-1958 og Ole, født d. 9.-5.-1961.
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Povl S. Sørensen er uddannet på
Dalum Landbrugsskole og sidder i
repræsentantskabet for Vends
Herreds Landboforening. Ejendom
men er overtaget d. 1.-1.-1959
fra Carl Olsen, nuværende ejer
er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.045.000. Areal
13,8 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der
er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1752 og
restaureret i 1978. Svinestald op
ført i 1971, lade opført i 1934
ombygget til svin i 1962 og maskinhus er opført i 1975. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, raps og konservesærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EMTEKÆR GADE 4, "EMTEKÆR ENGGAARD", EMTEKÆR, 5592 EJBY, tlf. 64781306.
PETER KRONBORG ANDERSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1947, søn af Else og Ejlif
Andersen, gift d. 5.-6.-1977 med Hanne West Cech, bankassistent, født d. 18.-5.-1955,
datter af Anne Magrethe og Karl Cech. Parret har børnene: Lone, født d. 2.-4.-1978
og Henrik, født d. 3.-10.-1983.
P.K.A. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget i 1969 fra
Karl Cech, den var fæstegård indtil 1916/17.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1700 og delvis ombygget i 1946, nyt stuehus er opført i 1976 be
boes af ejeren. Kostald ombygget til svinestald, svinestald opført i 1973, lade og ma
skinhus begge opført omkr. 1900, der er gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 1 traktor og anpart i mejetærsker.
EMTEKÆR GADE 8, "MOSEGAARD", EMTEKÆR, 5592 EJBY, tlf. 64-781094.
FIND ANDERSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1942, søn af Emilie og Bent Andersen, gift
d. 5.-8.-1967 med Kirsten Worsøe, husmor, født d. 22.-12.-1945, datter af Grethe og
Svend Worsøe. Parret har børnene: Peter, født d. 1.-6.-1970, Niels, født d. 5.-7.-1972
og Anne, født d. 15.-3.-1977.
F.A. er uddannet på Dalum Landbrugsskole og arbejder desuden som specialarbejder.
Ejendommen er overtaget i 1967 fra Bent Andersen, nuværende ejer er 6. generation
på gården, som kan spores tilbage til 1669, den var fæstegård under "Wedelsborg"
omkr. 1915.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27,5 ha., heraf 9,9 ha. skov, eng og mose. Der er
bortforpagtet 17,6 ha.
Stuehuset er opført i 1775 og er siden 1967 løbende moderniseret. Kostald og lade
begge opført i 1881, sulebygget vognport og brændeskur kan føres tilbage til 1669.
Der er 1 traktor.
EMTEKÆR GADE 15, "MØLLEGAARD", EMTEKÆR, 5592 EJ
BY, tlf. 64-781103.
NIELS OTTO JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 12.-12.-1926, søn af
Karen og Mads Jørgen Jørgen
sen. N.O.J. har børnene: Anne,
født d. 26.-8.-1955, Henning,
født d. 20.-9.-1956 og Annette,
født d. 2.-12.-1957.
N.O.J. er uddannet på Dalum
Landbrugskole. Ejendommen er
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på gården, som indtil 1916 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 4 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1961. Kostald opført omkr 1890 ombygget til svinestald i 1964,
svinestald opført i 1972, lade opført i 1953 og maskinhus i 1980. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og foderærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.
ENGGÅRDSVEJ 17, "ENGGAARD", HJORTE, 5591 GELSTED, tlf. 64-781145.
KNUD RASMUSSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1932, søn af Maren og Jens Rasmussen.
K.R. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget i 1971 fra
Jens Rasmussen, den var indtil 1917 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19,3 ha., heraf 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende vedligeholdt. Ko- og svinestald samt lade er
alle opført i 1929 og maskinhus i 1980, der er udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 7 årskøer og 7 ungdyr af racen RDM, desuden er der 5 årssøer,
der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukker
roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGGÅRDSVEJ 20, HJORTE,
5591 GELSTED, tlf. 64-781051.
OLE SLOTH NIELSEN, gårdejer,
født d. 3.-2.-1959, søn af Inger
og Chresten Nielsen, gift d. 5.7.-1986 med Lisbeth Blomstrøm,
kontorassistent, født d. 17.-4.1963, datter af Inger og Verner
Blomstrøm. Parret har datteren
Ida, født d. 22.-11.-1987.
O.S.N. er uddannet på Bygholm
Landbrugsskole og sidder desuden
i repræsentantskabet for Tulip.
Ejendommen er overtaget i 1986 fra Mads Christian Henriksen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1958 ombygget
til svinestald i 1978, svinestald opført i 1958 renoveret i 1978 og i 1986-89 moder
niseret med inventar og spalter, maskinhus opført i 1978, der er gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 2.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer. O.S.N. ejer og driver også I/S
Hækkebølle, Hækkebøllevej 22, 5560 Årup, som drives af 3 ejere i fællesskab.
ENGGÅRDSVEJ 21, "ELLEGAARD", HJORTE, 5591 GELSTED, tlf. 64-781174.
HANS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1949, søn af Karen og Christian Jørgensen,
gift d. 25.-8.-1984 med Helle Jensen, fysioterapeut, født d. 10.-12.-1959, datter af
Elsebeth og Niels Jensen. Parret har børnene: Stine, født d. 15.-11.-1985 og Daniel,
født d. 3.-12.-1988.
H.J. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget d. 1.-9.-1982
fra Christian Jørgensen, nuværende ejer er mindst 5. generation.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 32,2 ha., heraf 3 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1866 samt løbende ombygget og moderniseret i 1989. Kostald
opført, i 1928 ombygget til svinestald i 1977, svinestald opført i 1928 ombygget i
1984-85 samtidig med opførelse af ny stald, lade opført i 1928, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges ca. 2.100 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, gastæt tårnsilo og halmfyr.
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64-441189.
KAREN RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 18.-2.-1907, datter af
Martha og Lars Jørgen Hansen
Hemmerslev, gift d. 28.-5.-1936
med Lars Jørgen Rasmussen, død
i 1981, født d. 17.-4.-1904, søn
af Anna og Peter Rasmussen.
Parret har børnene: Jørgen Pe
ter, født d. 19.-10.-1938 og Ane
Merete, født d. 6.-12.-1947.
Ejendommen er overtaget d. 3.-5.-1936 fra Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,8 ha., heraf 2,5 ha. eng og 0,5 ha. frugtplantage.
Der er bortforpagtet 9,9 ha. heraf 0,5 ha. frugtplantage.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende renoveret. Ko- og svinestald begge opført i
1914, lade ombygget til frugtlager, og der er maskinhus.

ESKØRGYDEN 8, "BONDERO",
ESKØR, 5592 EJBY, tlf. 64-781313.
SVEND HÆVDHOLM, gårdejer,
født d. 28.-3.-1944, søn af Erna
og Harald Nielsen, gift d. 17.-7.1965 med Lis Christensen, dom
mer, født d. 9.-7.-1944, datter
af Johanne og Hans Christian
Christensen. Parret har børnene:
Thorbjørn, født d. 28.-2.-1973 og
Thorsten, født d. 9.-8.-1976.
S.H. er advokat. Ejendommen er
overtaget d. 15.-2.-1989 fra Ja
kob Jakobsen, den var indtil 1916/17 fæstegård unden "Wedelsborg" og nedbrændte i
1928, hvorefter den blev flyttet til den anden side af Eskørgyden.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30,7 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende moderniseret. Alle udbygningerne er opført i
1928. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg og foderærter.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
FJELLERUPVEJ 54, "FJELLERUP
L1NDEGAARD", FJELLERUP,
5463 HARNDRUP, tlf. 64-881008.
POUL KAM HANSEN, gårdejer,
født d. 21.-8.-1934, søn af Marie
og Alfred Kam, gift d. 19.-10.1963 med Brita Haugaard, med
hjælpende hustru, født d. 18.-6.1939, datter af Ellen og Poul
Haugaard. Parret har børnene:
Jesper, født d. 25.-9.-1964 og
Trine, født d. 18.-9.-1967.
P.K.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget i 1963 fra
Alfred Kam, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 57 ha., heraf 2 ha. skov og 6 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1899 samt lade
og maskinhus omkr. 1900. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, hvede
og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. P.K.H. ejer og driver
også Sletterødvej 15, "Toftegaard", Sletterød, 5463 Harndrup.
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FJELLERUPVEJ 67, "SLETTERØDGAARD", BILLESBØLLE, 5463 HARNDRUP, tlf.
64-881096.
HENRY JAKOBSEN, gårdejer, født d. 8.-12.-1916, søn af Anine og Simon Jakobsen,
gift d. 28.-4.-1943 med Karen Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-10.-1921,
datter af Marie og Kristian Nielsen. Parret har børnene: Lissi, født d. 14.-10.-1944,
Anne Marie, født d. 8.-8.-1946, Elin, født d. 16.-10.-1947 og Kirsten, født d.
6.-1.-1954.
H.J. er uddannet på Sydsjællands Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget i 1953 fra
Kristian Nielsen, den er udstykket fra "Billesbølle Hovedgaard" i 1787.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1787 og løbende moderniseret. Kostald er ombygget til svinestald i 1976, svinestald opført i 1956, lade opført omkr. 1850 og maskinhus i 1961/62.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug og sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FLUEBJERGVEJ 33, "HAULBJERGGAARD", FLUEBJERG, 5592 EJBY, tlf. 64-461074.
HARVEY SANDAL, gårdejer, født d. 22.-10.-1921, søn af Anna og Carl Kortbæk San
dal, gift d. 19.-6.-1957 med Helga Christensen, husmor, født d. 19.-2.-1922, datter af
Marie og Christen M. Christensen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 12.-12.1957, Ellen Magrethe, født d. 6.-2.-1959 og Inge, født d. 21.-3.-1960.
H.S. er uddannet på Asmildkloster Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget i 1960
fra Marie Christensen.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 19,3. Der er 1 ha. mose, og al
jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret. Kostald er opført i 1912, svine
stald opført i 1913, lade opført i 1913 efter brand og maskinhus i 1965.
FYLLESTEDVEJ 7, "FYLLESTED
HØJGAARD", FYLLESTED, 5464
BRENDERUP, tlf. 64-441097.
POUL LUNDGAARD MADSEN,
gårdejer, født d. 14.-1 1.-1929,
søn af Astrid Lundgaard og Aksel
Madsen, gift d. 20.-3.-1953 med
Anna Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 9.-7.-1931, datter af
Magda og Peter Nielsen. Parret
har børnene: Kirsten, født d. 11.1.-1954, Frede, født d. 6.-10.-1956
og Birthe, født d. 16.-2.-1960.
P.L.M. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole og er desuden kirkesanger i Brenderup. A.N. er uddannet på Hammerum Husholdningsskole. Ejendommen er overtaget d.
1.-8.-1964 fra Sofie Rasmussen, den var indtil 1852 fæstegård under "Kærsgaard".
Ejendomsskyld 1.760.000. Areal 36,6 ha., heraf 2,2 ha. skov.
Stuehuset er ombygget i 1946. Kostald er ombygget til svinestald i 1964/65, svinestald
er ligeledes ombygget samt renoveret indvendig, der er lade og maskinhus. Gården
drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, vinterbyg, hvede og byg. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FYLLESTEDVEJ 36, "ELLEGAARD", FYLLESTED, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-442702.
KAJ PIILGAARD NIELSEN, husmand, født d. 9.-8.-1962, søn af Jonna og Karlo Niel
sen, gift d. 28.-1.-1989 med Vibeke Piilgaard, laboratorietekniker, født d. 5.-8.-1962,
datter af Kirsten og John Piilgaard.
K.P.N. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget d. 1.-5.1989 fra Alfred Hansen.
Ejendomsskyld 1.720.000. Areal 29 ha., heraf 1 ha. blandet skov og mose.
Stuehuset er opført i 1923 og renoveret først i 1970'erne. Svinestald, lade og
maskinhus alle opført i 1923, 2 bygninger opført i 1975 til hønseri er ombygget til
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årssøer, der sælges ca. 2.800 smågrise og produceres ca. 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og konservesærter. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper.

FYRSTEDGYDEN 8, "VIGSB3ERG",
BALSLEV, 5592 E3BY, tlf. 64421649.
30RGEN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 9.-7.-1929, søn af Karen
Helene og Peder 3ørgen Peder
sen, gift d. 13.-6.-1953 med Hel
ga 3ohansen, medhjælpende hustru,
født d. 10.-4.-1930, datter af
3enny og Harald 3ohansen. Par
ret har børnene: Per Steen, født
d. 26.-5.-1956 og Else, født d.
13.- 4.-1962.
3.P. er uddannet på Dalum Landbrugsskole og er desuden medlem af kommunalbesty
relsen i Ejby. Ejendommen er overtaget d. 1.-4.-1962 fra Peder 3ørgen Pedersen,
nuværende ejer er 7. generation på gården, som indtil 1916 var fæstegård under
"Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Sønnen Per Steen har forpagtet 80 ha. agerjord og 16 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1847 og løbende vedligeholdt. Kostald opført som sulebygning,
løsdriftstald opført i 1978, svinestald ombygget til kviestald og lade ombygget til
ungkreaturer. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer og 100 ungdyr af
racen 3ersey. Desuden driver man hundekennel. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, maltbyg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 bobeat, 1
rundballepresser og fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er ansat 1-2 medhjælpere.

GELSTEDVE3 43, "LINDEGAARD",
5591 GELSTED, tlf. 64-491639.
HANS PETERSEN, gårdejer, født
d. 5.-6.-1929, søn af Gertrud
Kirstine og Peter 3ensen Peter
sen, gift i 1964 med Inge 3ohanne Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 4.-9.-1940, datter af In
geborg og Rasmus Nielsen. Par
ret har børnene: Lars Bo, født i
1966, og Karsten Steen, født i
1969.
H.P. er uddannet på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1969 fra sine forældre, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 12 ha., der er frasolgt 4 ha. og forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende moderniseret. Kvægstald, svinetald og lade er
opført i 1895, svinestalden er senere ombygget til kvægstald. Gården drives med en
besætning på 25 ungtyre af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer og plansilo.
GELSTEDVE3 47, "GELSTEDGAARD", 5591 GELSTED, tlf. 64-491076.
NIELS BONNE ERIKSEN, gårdejer, født d. 15.-7.-1949, søn af Inger og Erik Eriksen,
gift d. 19.-7.-1975 med Bodil Hald, lærer, født d. 1.-12.-1952, datter af Minna og
Aage Hald. Parret har børnene: 3akob, født d. 21.-7.-1976, 3ens, født d. 17.-4.-1979
og Katrine, født d. 15.-8.-1984.
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Landboforening. Ejendommen er overtaget d. 17.-9.-1983 fra Jens Klint Jørgensen, den
var tidligere fæstegård under "Erholm" og blev frikøbt midt i 1800 tallet. Gården var
i slægtens eje tilbage i 1800 tallet til 1937 og nu igen siden 1983.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er 1,5 ha. skov, og 14
ha. drives i samdrift med "Østergaard", Koldinghave 2.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret senest i 1984/85. Kostald opført i 1891/92
ombygget til svinestald i 1976, svinestald opført i 1891/92 var oprindeligt hestestald,
lade opført i 1897. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg og
foderærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold
luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
fodermester og 1 medhjælper. Man driver gården som I/S sammen med "Østergaard",
Koldinghave 2, 5591 Gelsted.

GRANLYVEJ 39, "KOHAVEGAARDEN", ØRSLEV KOHAVE, 5592
EJBY, tlf. 64-461363.
JOHANNES MØLLER PEDERSEN,
gårdejer, født d. 13.-7.-1952, søn
af Asta Møller og Hans Peder
Pedersen.
J.N.P. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Ejendommen er
overtaget d. 11.-12.-1977 fra
Hans Peder Pedersen, nuværende
ejer er mindst 4. generation på
gården, som er udflyttet fra
Ørslev, den var indtil 1916 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 2 ha. skov, og 40
ha. er forpagtet.
Stuehuset er fra 1785 og ombygget og restaureret fra 1980-90. Kvægstald opført i
1912 ombygget til svin i 1985, svinestald opført i 1950 ombygget i 1987, maskinhus
opført i 1979, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
2.300 stk. årligt, desuden er der 40 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, maltbyg, hvede, rug og vinterbyg. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper i sommerhalvåret.
J.N.P. driver desuden lidt maskinstation.

GRANLYVEJ 44, "GRANLYGAARD", ØRSLEV, 5592 EJBY,
tlf. 64- 461086.
JØRGEN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 24.-10.-1959, søn af Es
ther Helene og Sigfred Pedersen.
J.P. er slagter. Ejendommen er
overtaget d. 9.-4.-1984 fra Es
ther Helene Pedersen, den var
tidligere fæstegård under "Wedels
borg" og er flyttet efter en
brand i 1909.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
50,6 ha., heraf 8,8 ha. skov. Der er bortforpagtet 41,8 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende moderniseret. Kostald, udvidet i 1945, svine
stald og maskinhus alle opført i 1909. Der er indendørs tårnsilo og 1 traktor.
GREMMELØKKEVEJ 3, "GAMMELGAARD", 5592 EJBY, tlf. 64-461598.
KAJ MADSEN, gårdejer omtales under Gremmeløkkevej 6.
Ejendommen er overtaget i april 1989 fra Hans Busse Nielsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 22 ha., heraf 4 ha. mose og eng.
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omkr. 1900, lade opført i 1984 og maskinhus i 1973, der er gylletank. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, foderærter og sukkerroer. K.M. ejer og driver også "Abildgaard", Gremmeløkkevej 6, 5592, Ejby.

GREMMELØKKEVEJ 6, "ABILDGAARD", 5592 EJBY, tlf. 64-461598.
KAJ MADSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1945, søn af Agnes og Thorvald Madsen, gift d.
27.-6.-1970 med Kirsten Nielsen, børnehavepædagog, født d. 27.-5.-1947, datter af Edith Reisdorf og Jens Nielsen. Parret har børnene: Tina, født d. 26.-12.-1970, Lotte,
født d. 5.-9.-1973 og Stine, født d. 14.-6.-1980. K.M. er uddannet på Dalum Landbrugs
skole. Ejendommen er overtaget i 1971 fra Ejnar Kristensen. Ejendomsskyld 3.300.000.
Areal 18 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og frasolgt 0,5 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og tilbygget 1985. Kostald opført 1927 og etapevis ombyg
get til svin, svinestald opført 1927, ombygget senest 1984, lade og maskinhus opført
1974, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 230 årssøer, der
sælges 1.000 smågrise og produceres ca. 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, foderærter og sukkerroer. Der er 5 traktorer og gastæt kornsilo,
staldvarmen udnyttes til stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Der er ansat 2 medhjælpere. K.M. ejer og driver også Gremmeløkkevej 3.
GREMMELØKKEVEJ 11, GREMMELØKKE, 5592 EJBY.
HARRY HANSEN, husmand, omtales under "Frydenlund", Gremmeløkkevej 20, Gremmeløkke, 5592 Ejby, som har desuden ejer og driver.
Ejendommen er overtaget i 1954 fra Karl Hansen. Ejendomsskyld 380.000. Areal 5,5
ha. En del af jorden er eksproprieret til motorvej. Stuehuset er udlejet. Der er kvægog svinestald samt lade. På gården opdrættes gæs og ænder.
GREMMELØKKEVEJ 14, "KARENS
MINDE", EJBY MARK, 5592 EJ
BY, tlf. 64-461542.
ERLING SVENDSEN, landmand,
født d. 12.-9.-1933, søn af Niels
Peter Svendsen, gift d. 14.-5.1960 med Ingrid Laursen, datter
af Anna og Ejner Laursen. Parret
har børnene: Bo, Conni, Allan og
Martin. E.J. overtog ejendommen
d. 15.-10.-1969 fra Erik Ander
sens enke. Areal 26,4 ha, heraf 0,6 ha. skov samt 1,5 ha. eng og mose.
Stuehus og kvægstald er opført 1914, maskinhus 1975. Der er udendørs køresilo. Går
dens besætning er på 12 årskøer og 14 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, roer og ærter. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges delvis.

GREMMELØKKEVEJ 20, "FRY
DENLUND", GREMMELØKKE,
5592 EJBY, tlf. 64-461297.
HARRY HANSEN, husmand, født
d. 7.-1.-1929, søn af Maren og
Karl Hansen, gift d. 14.-5.-1954
med Johanne Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 5.-12.-1932,
datter af Jørgine og Jørgen Han
sen. Parret har børnene: Jenny,
født d. 11.-3.-1955, Kurt, født d.
4.-7.-1956, Leo, født d. 12.-2.-1958, Morten, født d. 1.-8.-1960, Klaus, født d. 10.-8.1963, Jørgen, født d. 20.-9.-1967 og Ole, født d. 5.-6.-1971. H.H. er uddannet på Fyns
Stifts Husmandsskole. Ejendommen er overtaget i 1964 fra Karl Storm.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha. Der er bortforpagtet
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Stuehuset er opført i 1910 og løbende moderniseret. Ko- og svinestald begge opført i
1965, lade opført i 1910 og maskinhus i 1976, der er udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 slagtekalve af racen Jersey. Desuden er der opdræt og
udrugning af ænder og gæs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet. H.H. ejer og driver også Gremmeløkkevej 11,
5592 Ejby.

GRØNNEGADE 47, "SOLHJEM",
TÅRUP MARK, 5591 GELSTED,
tlf. 64-491152.
HANS NYBOE JØRGENSEN, land
mand, født d. 26.-4.-1942, søn af
Inger og Lars Nyboe Jørgensen,
gift d. 22.-11.-1975 med Judith
Monrad Mortensen, medhjælpende
hustru, født d. 28.-7.-1943, dat
ter af Harriet og William Monrad
Mortensen. Parret har børnene:
Monika Erika, født d. 29.-3.-1974,
Anne Marie, født d. 28.-5.-1976,

tvillingerne Lars og Harriet, født d. 11.-12.-1979.
H.N.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole, er formand for Gelsted Foderstoffor
ening og sidder i repræsentantskabet for F.A.F. Ejendommen er overtaget i 1966 fra
Lars Nyboe Jørgensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 16,1 ha., heraf tilkøbt 10,6 ha. Der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og tilbygget i 1980. Kostald opført i 1924, svinestalde
opført i 1924 og 1979 samt lade og maskinhus begge opført i 1970. Gården drives med
en kvægproduktion på 16 årskøer og 16 ungdyr af racen Jersey, desuden er der 18 års
søer, der sælges ca. 300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HJORTEBJERGVEJ 39, "BROBJERGAARD",
HARNDRUP,
5463 HARNDRUP, tlf. 64-881051.
BØRGE THRANE, gårdejer, født
d. 23.-8.-1938, søn af Marie og
Frederik Thrane, gift d. 28.-3.1967 med Bodil Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 17.-6.1939, datter af Magda og Johan
nes Andersen. Parret har børne
ne: Anne Marie, født d. 10.-4.1968, Niels Ulrik, født d. 13.2.-1971 og Inge Louise, født d. 17.-4.-1973.
B.T. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget i 1967 fra
Johannes Andersen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret senest i 1986. Ko- og svinestald er begge
opført i 1921 og ombygget i 1967, maskinhus opført i 1979, der er udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 22 årsskøer og 22 ungdyr af racen RDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, staldvarme
anvendes til opvarmning af stuehuset.

HOLSEVEJ 26, "HOLSEGAARD", HOLSE, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-441303.
OVE UDSEN, proprietær, født d. 7.-9.-1932, søn af Therese og Niels Udsen, gift d.
3.-7.-1965 med Grethe Knudsen, husholdningslærer, født d. 21.-4.-1937, datter af
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Rigmor og Povl Knudsen. Parret
har børnene: Charlotte, født d.
21.-6.-1966, Anne-Mette, født d.
8.-6.-1967 og Anders, født d.
10.-10.-1972.
Ove Udsen er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Ejendommen
er overtaget d. 15.-3.-1965 fra
A. H. Kjær A/S. Den nuværende
"Holsegaard" er opstået i 1600tallet af 2 bøndergårde i Holse
By, hovedgården "Holsegaard"
stammer tilbage fra 1400 tallet.
Indtil begyndelsen af 1800 tallet hørte Indslev og Nr. Åby kirker til gården.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 17 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1740 og ombygget i 1863 med hårdt tag og grundmur. Kostald
opført i 1894 ombygget til svinestald flere gange senest i 1986, hestestald ombygget
til svinestald i 1972, lade opført i 1894 og maskinhus i 1969, der er gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt brændefyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

HOVGÅRDSVEJ 6, "HØNNERUP HOVGAARD", HØNNERUP, 5591 GELSTED, tlf.
64-491300.
LARS HARALDSTED HANSEN, gårdejer omtales under Hønnerupvej 59.
Ejendommen er overtaget i 1983 fra Boje Hovgaard.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 53 ha., heraf 3 ha. mose.
Stuehuset og avlsbygningerne bestående af ko- og svinestald samt lade er alle opført i
1920. Stuehuset er lejet ud til antikvitetsforretning. L.H.H. ejer og driver også
"Hønnerup Bakkegaard", Hønnerupvej 59, 5591 Gelsted.
HOVVEJ 14, "SKOVGAARD", HÅ
RE, 5591 GELSTED, tlf. 64781408.
KURT BRINKMANN, gårdejer,
født d. 22.-11.-1951, søn af Ka
ren og Jakob Brinkmann, gift d.
29.-7.-1972 med Kirsten Peder
sen, bankassistent, født d.
15.-5.-1951, datter af Ella og
Knud Pedersen. Parret har bør
nene: Klavs, født d. 15.-10.-1974,
Annette, født d. 6.-6.-1976, Su
sanne, født d. 11.-9.-1980 og Marianne, født d. 5.-12.-1983.
Ejendommen er overtaget d. 1.-9.-1983 fra Knud Pedersen, nuværende ejer er mindst
5. generation på gården, som indtil 1914 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16,2 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og ombygget i 1970-72. Ko- og svinestald er begge om
bygget til fasan- og agerhønsfarm samt lade ombygget i 1954. Gården drives med
fasan- og agerhønsopdræt, bestanden er på ca. 20.000 fugle årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, mejetærsker, gastæt tårnsilo
og halmfyr.
HOVVEJ 15, "NYGAARD", HÅRE, 5591 GELSTED, tlf. 64-781167.
JENS PEDER LARSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1942, søn af Anna og Jørgen Peder
Larsen, gift d. 15.-8.-1970 med Birgit Christiansen, medhjælpende hustru, født d.
8.-8.-1947, datter af Ella og Carl Frede Christiansen. Parret har børnene: Lone, født
d. 8.-12.-1972 og Søren Peder, født d. 9.-1.-1976.
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Jens P. Larsen er uddannet på
Korinth Landbrugsskole. Ejendom
men er overtaget d. 1.-7.-1971
fra Jørgen Peder Larsen, den var
indtil 1917 fæstegård under "We
delsborg", den nedbrændte i 1933
og udbygningerne brændte i 1942.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal
81 ha., heraf tilkøbt 56 ha. Der
er 2,5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1933 og lø
bende moderniseret. Kostald op
ført i 1942 ombygget i 1971 og
1976, kviestald opført i 1975, svinestald i 1933, lade i 1942 ombygget til kostald, maskinhus opført i 1975, der er foderlade, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer, 80 ungdyr og 50 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, hvede og byg. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker og 1 halmludanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 2
medhjælpere.
HOVVEJ 24, HÅRE, 5591 GEL
STED, tlf. 64-781107.
JØRGEN RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 21.-7.-1941, søn af Mar
tha og Niels Jørgen Rasmussen.
J.R. er uddannet på Lyngby
Landbrugsskole. Ejendommen er
overtaget i 1973 fra Niels Jør
gen Rasmussen, nuværende ejer
er mindst 5. generation på går
den, som indtil 1917 var fæste
gård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 26 ha, heraf 1,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1970, det fik fast tag i 1920 og er siden løbende moderniseret.
Ko- og svinestald begge opført i 1902, lade i 1952 og maskinhus i 1974. Gården drives
med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.
HOVVEJ 30, HÅRE, 5591 GEL
STED, tlf. 64-781056.
MARTIN BANG, gårdejer, født d.
1.-6.-1932, søn af Anna Sofie og
Christian Bang, gift d. 26.-11.1960 med Ingrid Sunesen, med
hjælpende hustru, født d. 2.-4.1936, datter af Stinne og Alfred
Sunesen. Parret har børnene: Tor
ben, født d. 10.-1.-1964 og Jes
per, født d . 2.-10.-1968.
Ejendommen er overtaget i 1963
fra Christian Bang, den var

fæstegård under "Wedelsborg" indtil 1916/17.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er 10 ha. skov, og 1,5
ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende moderniseret. Kostald og lade opført i 1927,
svinestald i 1952 ombygget til ungdyrstald, maskinhus opført i 1977, der er foderlade
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 38 ung
dyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og

foderærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetæsker. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
HOVVEJ 56, "ESKELUND", HÅ
RE, 5591 GELSTED, tlf. 64781076.
ERLING ESKELUND LERCHESIMONSEN, gårdejer, født d. 30.3.-1944, søn af Astrid og Erik
Lerche-Simonsen, gift d. 1.-5.1971 med Betty Kongstad Jørgen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 25.-12.-1948, datter af Edith
Kongstad og Alfred Jørgensen.
Parret har børnene: Peter, født

d. 7.-2.-1973 og Gitte, født d. 23.-7.-1975.
E.E.L.S. er uddannet på Næsgård Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget d. 1.-7.1970 fra Erik Lerche-Simonsen, den er slægtsgård tilbage fra 1700-tallet og var
fæstegård under "Wedelsborg" indtil 1917.
Ejendomsskyld 6.930.000. Areal 130 ha., heraf tilkøbt 90 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende renoveret. Kostald ombygget til svinestald i
1972, svinestalde opført i 1970, 1971, 1972, 1978, 1982 og 1989, lade ombygget til
svin og maskinhuse opført 1970 og 1988, der er fodersiloer, foderlade og 3 gylletanke.
Gården drives med en svineproduktion på 400 årssøer, der producers ca. 20.000 slagte
svin årligt. Desuden er der 5 dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer.
Der er 10 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 8 medhjælpere. E.E.L.S. ejer og driver
også "Hækkebøllegaard", Hækkebøllevej 22, 5560 Årup.
HOVVEJ 71, "HOLEGÅRD", HUSBY, 5592 EJBY, tlf. 64-781062.
OVE ANDERSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1944, søn af Rita og Markild Andersen, gift
d. 12.-4.-1969 med Hanne Bang Jensen, husmor, født d. 16.-4.-1944, datter af Cecilia
Bang og Jens Peder Jensen. Parret har børnene: Jane, født d . 10.-4.-1972 og Lene,
født d. 1.-9.-1977.
O.A. har været medlem af Ejby Kommunalbestyrelse siden 1974, var borgmester i
Ejby Kommune i 1986 og sidder desuden i lokalrådet i Den Danske Bank. Ejendommen
er overtaget d. 31.-12.-1977 fra Jens Peder Jensen, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som er udflyttet fra Husby og var indtil 1916 fæstegård under "Wedels
borg".
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende vedligeholdt. Kvægstald opført i 1915, svine
stald i 1923, lade renoveret i 1939 og maskinhus opført i 1939. Der er 1 traktor, korn
silo og korntørreri med varm og kold luft.

HYGINDVEJ 14, "HVIDENSAND", HYGIND TORP, 5592 EJBY, tlf. 64-781132.
JØRGEN og HANS LUNDEGAARD, gårdejere. J.L. er født d. 5.-10.-1918, søn af Anna
og Søren Lundegaard, gift d. 25.-10.-1942 med Minna Lassen, medhjælpende hustru,
født d. 25.-11.-1917, datter af Karen og Otto Lassen. Parret har børnene: Eilif, født
d. 13.-9.-1947 og Hans, født d. 6.-6.-1952. H.L. gift i 1976 med Hanne Lundegaard,
død i 1985. Parret har børnene: Mette og Maria.
H.L. er uddannet på Dalum Landbrugsskole og har været på 1 års studieophold i Eng
land, desuden er han medlem af repræsentantskabet for Vestfyns Landbocenter. Ejen
dommen er overtaget i 1946 fra Søren Lundegaard. H.L. blev medejer sidst i 1978 og
er hermed mindst 5. generation på gården, som indtil 1916 var fæstegård under "We
delsborg". Far og søn driver gården i fællesskab som I/S Lundegaard.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 52,3 ha., heraf tilkøbt 14,3 ha. Der er 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1861, det er i 1925 restaureret med kviste samt fast tag og
siden løbende moderniseret. Kostald ombygget til svinestald i 1970, sostalde opført i
1973 og 1979, maskinhus i 1917 og fodercentral i 1982, der er gylletank. Gården
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årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterbyg og foderærter. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HYGINDVEJ 52, "HYGIND ØSTERGAARD", HYGIND, 5592 EJBY,
tlf. 64-781192.
ANTHONI HØEG, gårdejer, født
d. 15.-12.-1935, gift d. 16.-1.1960 med Inge Høeg, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-5.-1937.
Parret har 3 døtre.
A.H. er uddannet på Dalum Land
brugsskole, og sidder i bestyrel
sen for Vestfyns Landboforening.
Han overtog ejendommen i 1965
fra Verner Madsen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 47 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1 ha. eng. Der er tilkøbt
20 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1965 og 1975. Kostald er opført i 1906 og
udbygget i 1967, svinestald er opført i 1906, ny bygning i 1972, maskinhuset er opført
i 1981, desuden er der fodersilo, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer og 10 ungdyr, af racerne Jersey og SDM, samt en svi
neproduktion på ca. 2.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og
halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper, maskinstation anvendes
til en del af markarbejdet.
HYGINDVEJ 54, "HYGIN MØLLEGAARD", HYGIND, 5592 EJBY, tlf. 64-781014.
ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1949, søn af Anna Marie og Marius Hansen,
gift d. 30.-5.-1975 med Anni Hansen, medhjælpende hustru, født d. 31.-8.-1956, datter
af Grethe og Egon. Parret har børnene: Mie, født d. 2.-10.-1975, Anders, født d.
10.-10.-1978 og Maja, født d. 6.-5.-1987.
E.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1978 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som tidligere var mølleri bygget i
1714.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 45,5 ha., heraf 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret. Kostalden er ombygget i
1953 og igen ombygget til svinestald i 1978, svinestalden er om- og tilbygget i 1953,
maskinhus er opført i 1979 og gylletank i 1988. Gården drives med en svineproduktion
på ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer. Der er
2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
HYGINDVEJ 66, "ELLEGAARD",
HYGIND, 5592 EJBY, tlf. 64781427.
BENT STENBÆK SJØGAARD,
gårdejer, født d. 5.-12.-1954, søn
af Laura og Marius Sjøgaard,
gift d. 19.-8.-1989 med Lone
Christiansen, medhjælpende hu
stru, født d. 19.-6.-1962, datter
af Gerda og Peder Christiansen.
B.S.S. er uddannet på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen i 1982 fra Bent
Hansen.
Gården var indtil 1916 fæstegård under "Wedelsborg".
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Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 25,9 ha. og der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og løbende vedligeholdt. Kostalde er opført i 1958 og 1970,
svinestald opført i 1886 og ombygget til kalvestald i 1984, maskinhus opført 1988,
gylletank i 1986 og desuden er der fodersilo og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 58 årskøer og 68 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

HYGINDVEJ 74, "BIRKEGAARD",
HYGIND, 5592 EJBY, tlf. 64781059.
PEDER NORDBORG, gårdejer,
født d. 25.-6.-1937, søn af Anne
Margrethe og Martinus Nordborg,
gift d. 28.-11.-1961 med Karen
Elise Andersen, medhjælpende hu
stru og hjemmehjælper, født d.
2.-6.-1943, datter af Anna og
Carl Bondo Andersen. Parret har
børnene: Marianne, født d. 20.6.-1962 og Dorthe, født d. 13.2.-1968.
P.N. overtog ejendommen i 1964 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som indtil 1916-17 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 70 ha., heraf 10 ha. skov og eng. Der er tilkøbt 42 ha.
og forpagtet 38,5 ha. I den anførte vurdering er ikke medtaget de nyligt tilkøbte 39
ha.
Stuehuset er opført i 1872-76 og renoveret i 1978. Kostald opført i 1872-76 og om
bygget i 1972, svinestald opført i 1872-76 og ombygget til ungdyr i 1972, lade opført
1972, halmlade i 1968 og maskinhuse 1966 og 1981, desuden er der gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 50 ungdyr af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, byg, sukkerroer og
foderærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 rendegraver.
På gården er ansat 1 medhjælper, maskinstation anvendes kun lidt.

HØJSHOLMVEJ 5, "MÄRE MOSE
GÅRD", HÅRE, 5591 GELSTED,
tlf. 64-781272.
LEIF BANG JENSEN, gårdejer,
født d. 10.-3.-1951, søn af Ellen
og Jens Bang Jensen, gift d. 28.12.-1974 med Else Marie Hagsten, børnehavepædagog, født d.
14.- 9.-1950, datter af Maren og
Hans Hagsted. Parret har børne
ne: Lasse, født d. 25.-12.-1975,
og Peter, født d. 13.-3.-1978.
L.B.J. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1976 fra sin far, nuværende ejer er
mindst 7. generation på gården, som har været fæstegård under "Wedelsborg" til 1916,
gårdens historie kan føres tilbage til 1688.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27,5 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Derudover er der
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og løbende moderniseret. Ungdyrstald opført 1951, kvæg
stald 1965, lade 1910, maskinhus og gylletank 1974 og der er udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 45 ungdyr af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg, vinterraps og vinterbyg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges lidt.
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STEFFEN HVELPLUND, gårdejer, født d. 5.-12.-1943, søn af Marie og Eilif Hvelplund,
gift d. 29.-3.-1969 med Inger Marie Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 25.-4.1946, datter af Inger og Svend Pedersen. Parret har børnene: Jette, født d. 9.-10.1970, Henrik, født d. 27.-9.-1972 og Søren, født d. 24.-3.-1974.
S.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1969 fra sin
far, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården, som er udflyttergård fra Håre
i 1876 og var fæstegård under "Wedelsborg" indtil 1917-19.
Ejendomsskyld 3.750.000. Areal 66 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Der er tilkøbt
38 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og er moderniseret i 1980, desuden er der en aftægtslejlig
hed. Kostalden blev opført i 1876 og ombygget i 1977, ny stalde er opført i 1966,
1981 og 1987, ungdyrstald i 1972, svinestald i 1876, lader i 1970 og 1988, maskinhus i
1983, foderhus i 1985 og gastæt silo i 1973, desuden er der 2 gylletanke og 2 udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 105 årskøer, 100 ungdyr og 60
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg,
hvede og vinterbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. På gården er ansat
1 fodermester og 2 medhjælpere, maskinstation bruges til halmpresning.

HØNNERUPVEJ 23, "LUNGE
MØLLEGAARD", LUNGE, 5591
GELSTED, tlf. 64-491393.
MAGNUS LADEFOGED, gårdejer,
født d. 22.-4.-1939, søn af Edith
og Emil Ladefoged, gift d. 15.5.-1971 med Ingrid Michael Jen
sen, socialrådgiver, født d. 31.5.-1942, datter af Grethe og
Svend Michael Jensen. Parret har
børnene: Jakob, født d. 31.-1.-1972
og Anna, født d. 3.-10.-1974.
M.L. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole og er i bestyrelsen for den lokale foderstofforening. Han overtog
ejendommen d. 1.-3.-1967 fra Knud Stougaard.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 62 ha., heraf 7,5 ha. skov. Desuden er der tilkøbt 14
ha.
Stuehuset er opført i 1859 og løbende moderniseret. Svinestald er genopført i 1979
efter en brand, lade og maskinhus er opført i 1929 og gylletank i 1979. Gården drives
med en svineproduktion på ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, konservesærter, vinterraps, hvede, rug, byg og hestebønner. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
HØNNERUPVEJ 59, "HØNNERUP BAKKEGAARD", HØNNERUP, 5591 GELSTED, tlf.
64-491037.
LARS HARALDSTED HANSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1942, søn af Astrid og Laurits
Hansen, gift d. 17.-6.-1967 med Karen Kristensen, lærer, født d. 3.-3.-1941, datter af
Magrethe og Johannes Kristensen. Parret har børnene: Torben, født d. 6.-10.-1969 og
Dorte, født d. 12.-8.-1972.
L.H.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1967 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 8 ha., og der er forpagtet 85 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende moderniseret. Kostald og svinestald er opført i
1916, de er ombygget til lager for korn og maskiner, lade opført 1916. Planteproduk 
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, raps og konservesærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
L.H.H. ejer og driver desuden "Hønnerup Hovgaard", Hovgårdvej 6, Hønnerup, 5591
Gelsted.

-68HØNNERUPVEJ 80, "NØRREGAARD", HØNNERUP, 5591 GELSTED, tlf. 64-491748.
HANS MARIUS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1954, søn af Carla og Alfred
Jørgensen, gift d. 28.-1.-1984 med Linda Hagedorn, adjunkt, født d. 2.-11.-1954,
datter af Margit og Arly Hagedorn. Parret har datteren Wendie, født d. 15.-11.-1983.
H.M.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole og er næstformand i Årup Omegns Land
boforening. Han overtog ejendommen i 1974 og 1977 fra sin far, nuværende ejer er 5.
generation. I 1988 blev gårdene Hønnerupvej 80 og 75 lagt sammen. Der drives heste
stutteri på gården.
Ejendomsskyld 4.600.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 5 ha., og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Kostald opført i 1831-36 og ombygget til svinestald og
ridehus i 1986, svinestald er opført i 1831-36. Der er yderligere bygget svinestalde i
1958 og 1980, hestestald i 1836 og ombygning af bygning fra 1912, lade og maskinhus
er opført i 1960 og 1970, gastæt fodersilo i 1974 og gylletank i 1988. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på ca. 3.800 stk. årligt og desuden er der 20 heste af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og græsfrø.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fuldtids og 1 deltids
medhjælper samt 1 skoledreng.

HØNNERUPVEJ 93, "GILDEBRO
MØLLEGAARD", FJELDSTED,
5463 HARNDRUP, tlf. 64-881661.
HENNING SKOVBY, gårdejer,
født d. 14.-6.-1930, søn af Mar
tha og Arne Skovby, gift d.
31.-10.-1959 med Kirsten Skotte,
medhjælpende hustru, født d.
29.-12.-1932, datter af Ingeborg
og Erik Wilhelm Skotte. Parret
har børnene: Per, født d. 11.-5.1962 og Torben, født d. 21.-6.-1964.
H.S. overtog ejendommen i 1971
fra Ole Skov. Der har tidligere været vandmølle på gården.
Ejendomsskyld 1.110.000. Areal 17,6 ha.
Stuehuset er moderniseret. Kostald og svinestald er begge ombygget og moderniseret
til svin i 1978. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer og ca. 1.400
solgte smågrise årligt. Desuden er der 3 heste af racen Dansk Varmblod. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer og fodersilo.
Maskinstation bruges delvis.
HØNNERUPVEJ 105, "FJELDSTED
VESTERVANG", FJELDSTED,
5463 HARNDRUP, tlf. 64-881323.
CARL EMIL BUSSE, gårdejer,
født d. 8.-11.-1950, søn af Frida
og Niels Jørgen Busse, gift d.
2.-8.-1975 med Elsebeth Rasmus
sen, sygeplejerske, født d. 6.-8.1953, datter af Ingrid og Knud
Rasmussen. Parret har børnene:
Anna Karina, født d. 20.-8.-1976,
Hanne Kamilla, født d. 28.-7.1978 og Astrid Maria, født d. 10.-3.-1984.
C.E.B. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1972 fra sin
far. Gården, som er en slægtsgård gennem flere generationer, er udflyttergård fra
Fjeldsted i 1924.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 19 ha., og der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Kostalden er opført i 1924 og
ombygget i 1979, svinestalden er ligeledes opført i 1924 og ombygget til kvægstald i
1979, lade og maskinhus er fra 1924 og gylletank 1979, desuden er der udendørs
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køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 80 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, vinterraps, rug og
foderærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. På
gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere, maskinstation bruges til special
opgaver.
HØSTMARKSVEJ 8, "SDR. AABY
NYGAARD", SDR. ÅBY, 5592
EJBY.
ULRICH THORBJØRN OG KNUD
PEDERSEN, gårdejere, omtales
under Blåkildevej 34, 5592 Ejby.
U.T.P. er uddannet på Beder
Gartnerskole samt driftsleder fra
Søhus Gartnerskole. Ejendommen
er overtaget d. 1.-12.-1988 fra
Elna og Mads Hansen Madsen.
Gården var tidligere fæstegård
under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 42 ha., heraf 9 ha. strandeng, der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er lejet ud. Kostald og svinestald er fra omkring slutningen af 1800-tallet,
lade og maskinhus er ikke i brug. Gården drives sammen med Blåkildevej 34, Ejby.

INDSLEVVEJ 19, "INDSLEVGAARD", INDSLEV, 5580 NR. ÅBY, tlf. 64-421053.
NIELS JULIUS JENSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1917, søn af Anne og Hans Georg
Jensen, gift d. 29.-10.-1976 med Edith Hansen, medhjælpende hustru, født d. 4.-4.1923, datter af Olga og Valdemar Hansen. Parret har børnene: Anne, født d. 24.-6.1949 og Alice, født d. 4.-12.-1953.
N.J.J. overtog ejendommen d. 1.-7.-1967 fra sin far, nuværende ejer er mindst 6.
generation på gården, som tidligere var fæstegård under "Bubbelgaard". Gården har
været forpagtet siden 1950.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,1 ha., heraf 5,5 ha. mose. Der er frasolgt 5,5 ha.
til motorvej og forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1972, svinestalden er moderniseret i 1959, lade er opført i 1933 og desuden er der foderlade.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor. På gården er ansat 1 foder
mester og 1 medhjælper, maskinstation bruges delvis.
INDSLEVVEJ 32, "LANGAGERGAARD", INDSLEV, 5580 NR. ÅBY, tlf. 64-421063.
HENNING JENSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1934, søn af Sigrid Hedegaard og Carl
Frederik Jensen, gift d. 4.-3.-1967 med Karen Jensen, medhjælpende hustru og fag
lærer, født d. 30.-1.-1944, datter af Magrethe og Johannes Jensen. Parret har bør
nene: Annegrethe, født d. 26.-12.-1967, Kirsten, født d. 31.-8.-1970 og Carl, født d.
21.-3.-1974.
H.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole, han sidder i bygnings- og maskinudvalget
under De fynske Landboforeninger. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1963 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., og der er forpagtet 45
ha.
Stuehuset er opført i 1893 og løbende moderniseret. Kostalde er opført i 1960 og
1968, svinestalden er ombygget til kvægstald i 1982, laden er fra slutningen af
1700-tallet og maskinhuset 1980, derudover er der en miljøbeholder og udendørs
køresilo fra 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 50 ungdyr
af racen Jersey, desuden er der 3 får af racen Gotlandsk Pelsrace. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg, sukkerroer og konservesærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 fodermester samt 1 medhjælper og maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
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POUL ERIK MARKUSSEN, gård
ejer, født d. 2.-6.-1947, søn af
Elna og Niels Markussen, gift d.
15.-3.-1969 med Inger Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
11.- 5.-1945, datter af Elsebeth
og Aage Hansen, Koelbjerg. Par
ret har børnene: Niels Christian,
født d. 27.-1.-1971 og Anette,
født d. 12.-3.-1973.
P.E.M. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1971
fra sin far. Gården stammer tilbage til begyndelsen af 1800-tallet.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 29 ha. og der er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1951. Svinestalden er fra 1974 og moderniseret i 1985, lade,
maskinhus og gylletank er fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 130
årssøer og ca. 2.600 slagtesvin årligt. Derudover er der 7 heste af racen Dansk Varm
blod. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 5 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1
medhjælper.
JUELSMINDEVEJ 27, "HOLME
GÅRD", 5463 HARNDRUP, tlf.
64-881236.
TOMMY LEONHARDT ANDER
SEN, gårdejer, født d. 3.-10.1950, søn af Erik Andersen, gift
d. 7.-4.-1978 med Kathi Zanetti,
plejer, født d. 11.-6.-1953, dat
ter af lido Zanetti. Parret har
børnene: Toke og Rolf.
T.L.A. arbejder på Harndrup
Frugtlager og er bisygdoms
inspektør.
Han overtog gården d. 18.-4.-1985
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 29
25 ha.
Stuehuset er moderniseret i 1978,
udover er der svinestald, lade og

fra Kurt Leerberg.
ha., heraf 2 ha. frugtplantage. Der er bortforpagtet

kvægstald ombygget til minkpelseri i 1985, og der
maskinhus. På gården er der 1 traktor og halmfyr.

JUELSMINDEVEJ 63, "AALØKKE", GREMMELØKKE, 5592 EJBY, tlf. 64-461378.
KARSTEN SKOV PEDERSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1928, søn af Kathrine Skov og
Emil Pedersen, gift d. 30.-7.-1954 med Astrid Faurbye Andersen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-1.-1933, datter af Kirsten Marie Faurbye og Erik Marius Andersen.
Parret har børnene: Marianne, født d. 29.-12.-1954, Jens Erik, født d. 15.-5.-1957 og
Lone, født d. 19.-12.-1960.
K.S.P. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1955 fra
Johannes Jakobsen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 9,9 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., og desuden er der for
pagtet 11 ha.
Stuehuset er tilbygget i 1974. Kostalden er opført i 1967, lade og maskinhus i 1979.
Gården drives med en kvægproduktion på 10 årsammekøer, 7 ungdyr og 3 slagtekalve
af racerne Limousine og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og
raps. Der er 2 traktorer, sprinkler vandingsanlæg og fodersilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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KARLEBJERG 6, 5592 EJBY, tlf. 64-461282.
POUL PEDERSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1934, søn af Laura og Hans Richard Peder
sen, gift d. 9.-6.-1957 med Bente Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-2.-1939,
datter af Dagmar og Anton Nielsen. Parret har børnene: Torben, født d. 25.-12.-1957
og Palle, født d. 14.-8.-1960.
P.P. overtog gården i 1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1823 og ombygget i 1982/83. Kostalden er ombygget flere gange
og ombygget til svinestald i 1975, svinestalden er udvidet og ombygget i 1975, laden
er ombygget til svinestald i 1975 og desuden er der maskinhus fra 1978. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er blomkål til industri. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
1 skærevogn, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat medhjælpere og skole
elever til høstning af blomkål, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KILDEGÅRDSVEJ 2, "KILDEGAARD", INDSLEV, 5580 NR.
ÅBY, tlf. 64-423331.
ANDERS CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 6.-6.-1951, søn af
Ingrid og Jens Peder Christensen,
gift d. 18.-8.-1979 med Kirsten
Rasmussen, apoteksassistent,
født d. 9.-9.-1956, datter af Ing
rid og Hans Christian Rasmussen.
Parret har børnene: Søren, født
d. 8.- 8.-1981 og Claus, født d.
1.-3.- 1984.
A.C. er faglærer ved teknisk skole i Vejle. Han overtog ejendommen d. 1.-8.-1986 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.995.000. Areal 39,3 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og delvis restaureret i 1989. Avlsbygningerne, som omfat
ter kostald, svinestald, lade og maskinhus, er alle genopført i 1943 efter brand. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, konservesærter og raps. Der er 2 trak
torer, 1 rendegraver og halmfyr.

KILDEGÅRDSVEJ 6, "DAMGAARD", INDSLEV, 5580 NR.
ÅBY, tlf. 64-421157.
ANE SOFIE JACOBSEN, gårdejer,
født d. 7.-4.-1932, datter af Ma
thilde og Rasmus Rasmussen,
gift med Anders Jacobsen, død i
1974, søn af Carla og Jørgen
Jacobsen. Parret har børnene:
Palle, født d. 17.-7.-1954 og
Carsten, født d. 29.-8.-1955.
A.S.J. er formand for Vends Her
reds Landboforenings hushold
ningsudvalg. Hun overtog gården i 1953 fra Jens Lind.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 38,5 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1869 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne, kostald,
svinestald, lade og maskinhus, anvendes ikke i dag.
KILDEGÅRDSVEJ 12, "AAGAARD", INDSLEV, 5580 NR. ÅBY, tlf. 64-421608.
ERLING RASMUSSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1942, søn af Inger og Peder Rasmussen,
gift d. 26.-12.-1964 med Jytte Nielsen, køkkenleder, født d. 6.-8.-1938, datter af
Jenny og Oluf Nielsen. Parret har børnene: Alex, født d. 29.-4.-1966, Ulrik, født d.
23.-2.-1968, og Carsten, født d. 22.-2.-1973.
E.R. er formand for Nr. Åby Husmandsforening. Han overtog ejendommen i 1970 fra
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Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 6 ha., heraf 0,5 ha. mose. Derudover er der forpagtet
11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende moderniseret, kvægstalden, der er opført
i 1900, er ombygget til svinestald i 1971, svinestalde er opført i 1973 og 1976, lade
ca. 1900 og maskinhus 1985. Gården drives med en besætning på 85 årssøer og ca.
1.800 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri.

KINGSTRUPVEJ 80, "VESTERBALLEGAARD", KINGSTRUP,
5592 EJBY, tlf. 64-461072.
VILLY JENSEN, gårdejer, født d.
28.-2.-1936, søn af Esther og
Marius Jensen, gift d. 25.-5.-1963
med Anni Mary Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 25.-12.-1943,
datter af Kirstine og Charles Ni
elsen. Parret har børnene: Car
sten, født d. 14.-12.-1965 og Tor
ben, født d. 29.-3.-1967.
V.J. er uddannet på Malling
Landbrugsskole og sidder i repræsentantskabet for MD-Food og Fynsværket. Han over
tog gården d. 1.-10.-1985 fra Richard Jensen. Gården er udflyttergård fra Kingstrup.
Ejendomsskyld 3.460.000. Areal 67 ha., heraf 5,5 ha. eng og mose. Desuden er der
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og løbende moderniseret. Kostald og svinestald er ligeledes
opført i 1852, siden er der tilbygget spaltestald, samt en hestestald, som er ombygget
til svinestald i 1985-89, laden fra 1852 er ombygget i 1932, desuden er der udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 ungdyr af racerne SDM og RDM,
samt en svineproduktion på ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er konservesærter, sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, som deles med en anden gård, samt plansilo og varm og kold lufts tørreri.
Sønnen Torben bestyrer gården, hvor der også er 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
V.J. ejer og driver desuden Pejrupvej 75, 5560 Årup.

KINGSTRUPVEJ 119, "LINDEGAARD", KINGSTRUP, 5591
GELSTED, tlf. 64-491058.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født
d. 16.-4.-1925, søn af Martha og
Søren Jensen, gift d. 18.-5.-1963
med Else Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 3.-3.-1922, datter
af Julie og Carl Larsen. Parret
har børnene: Erling, født d. 11.7.-1964 og Bodil, født d. 23.-8.1966.
B.J. er uddannet på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 20 ha., heraf 2,2 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1876 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1876,
svinestald er ligeledes opført i 1876 og ombygget i 1960, ny svinestald er opført i
1967, laden opført 1876 og tilbygget i 1929, maskinhus er opført i 1958, desuden er
der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 6 ungdyr, af racen
Jersey, samt en svineproduktion på 7 årssøer og ca. 100 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KINGSTRUPVEJ 130, "KINGSTRUP
ELLEGAARD", KINGSTRUP, 5591
GELSTED, tlf. 64-491578.
SØREN GAMDRUP, landmand,
født d. 19.-8.-1945, søn af Hilma
og Børge Gamdrup, gift d.
8.-9.-1973 med Jette Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
3.-10.-1941, datter af Magda og
Karl Pedersen. Parret har datte
ren Mette, født d. 5.-4.-1974.
S.G. er uddannet på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog ejen

dommen d. 1.-11.-1982 fra Ellen Rasmussen.
Ejendomsskyld 4.320.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 4,4 ha. mose, 2,2
ha. skov og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1870, renoveret i 1929 og restaureret i 1982. Kostald opført i
1870 og ombygget til løsdriftsstald, svinestald og lade er ligeledes opført i 1870,
maskinhus i 1954/55 og derudover er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 8 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Hereford, desuden er er 1
kørehest af racen Friser samt 1 dværgpony. Planteproduktionens salgsafgrøder er hve
de, maltbyg, konservesærter og sukkerroer. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er 1 medhjælper i sæsonen.
KOLDINGHAVE 2, "ØSTERGAARD", 5591 GELSTED, tlf. 64-491065.
ERIK BONNE ERIKSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1922, søn af Marie og Niels Jørgen
Eriksen, gift d. 17.-10.-1948 med Inger Magrete Lehrmann, medhjælpende hustru, født
d. 15.-12.-1928, datter af Karen og Jens Lehrmann. Parret har børnene: Nils, født d.
15.-7.-1949 og Karin, født d. 2.-2.-1952.
E.B.E. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1956
fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som tidligere var fæste
gård under "Erholm" og blev frikøbt i midten af 1800-tallet.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 22,4 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret. Kostald opført i 1972, svinestalden
er ombygget til ungdyrstald, lade opført i 1908, maskinhuse i 1982 og gylletanke i
1972, 1979 og 1980, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 62 årskøer og 65 ungdyr af racerne Jersey, SDM og RDM. Maskinerne
ejes i fællesskab med Gelstedvej 47.

KROGEN 2, "BALSLEV KORSGAARD", BALSLEV, 5592 EJBY,
tlf. 64-461115.
ERIK KORSGAARD HANSEN,
gårdejer, født d. 14.-6.-1923, søn
af Camilla Hansigne og Niels
Christian Hansen, gift d. 1.-3.-1949
med Gerda Bodil Larsen, husmor,
født d. 9.-2.-1927, datter af Ida
Agnethe og Johannes Larsen.
Parret har børnene: Preben, født
d. 12.-4.-1951 og Jan, født d. 2.10.-1955.
E.K.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1949
fra sin far, gården var indtil 1917 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 14,5 ha. 13,8 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er løbende moderniseret. Avlsbygningerne, som omfatter kostald og svine
stald benyttes ikke i dag, maskinhus fra 1955 og desuden er der udendørs køresilo. Der
er 1 traktor.
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KROGEN 3, "DAMGAARD", BAL
SLEV, 5592 EJBY, tlf. 64-461379.
NIELS JØRGEN RUD, gårdejer,
født d. 31.-1.-1942, søn af Gud
run og Jens Rud, gift d. 28.-6.1968 med Bente Madsen, medhjæl
pende hustru, født d. 28.-4.-1940,
datter af Kristine og Hans Bernt
Madsen. Parret har børnene: Ma
rianne, født d. 22.-3.-1969, Char
lotte, født d. 20.-1.-1972 og Mar
tin, født d. 22.-6.-1976.
N.J.R. er uddannet på Næsgård
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1968 fra sin far, nuværende ejer er
4. generation på gården, som indtil 1916 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 39 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1918 og siden løbende vedligeholdt. Ko
stald er opført i 1975, svinestalden er ombygget til kalvestald i 1972, laden er
ombygget til kvier, maskinhus er opført i 1969, gylletank i 1975 og desuden er der
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 145 årskøer, 150 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
maltbyg. Der er 5 traktorer. På gården er ansat 1 medhjælper og fodermester og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KROGEN 6, "BALSLEV NØRREKÆR", BALSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64-461377.
PEDER JØRGEN BANG NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1925, søn af Jenny og Si
gurd Nielsen, gift d. 15.-5.-1961 med Inga Stengaard Lambæk, medhjælpende hustru,
født d. 15.-5.-1933, dater af Agnes og Jørgen Lambæk. Parret har børnene: Jens, født
d. 7.-2.-1962, Solvejg, født d. 26.-4.-1964 og Margit, født d. 24.-7.-1970.
P.J.B.N. overtog ejendommen d. 11.-12.-1960 fra Erna og Holger Madsen. Gården var
indtil 1916-17 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32,5 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er tilkøbt 20,5 ha.
Stuehuset er opført i 1651, omkring 1700 og 1730, det er restaureret i 1974. Kostal
den er ombygget i 1970, svinestalden er opført i 1927, lade i 1930 og maskinhus i
1977, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30
ungdyr af racen Jersey samt en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 200
smågrise og ca. 400 slagtesvin årligt, derudover opdrættes gylte. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, kornloft samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges meges lidt.
P.J.B.N. ejer og driver desuden "Gadstrup Nygaard", Assensvej 13, 5580 Nr. Åby.

KROGEN 8, "KROGSGAARD",
BALSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64461609.
FREDE POULSEN, gårdejer,
født d. 1.-4.-1926, søn af Dora
og Harald Poulsen, gift d.
11.-5.-1952 med Inge Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-8.-1927, datter af Karen og
Alfred Nielsen. Parret har bør
nene: Else, født d. 4.-10.-1955
og Jørgen, født d. 23.-4.-1958.
F.P. er uddannet på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1971 fra Rasmus Peder Andersen. Gården
var tidligere fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.720.000. Areal 28,7 ha., heraf 1,1 ha. kratmose.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende moderniseret. Kostalden er ombygget til svinestald i 1972, maskinhus er opført i 1977 og desuden er der foderlade. Gården drives
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produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.

KROGEN 9, "BALSLEV ØSTERGAARD", BALSLEV, 5592 EJBY,
tlf. 64-461550.
VIGGO HANSEN, gårdejer, født
d. 22.-12.-1956, søn af Olga og
Gunnar Hansen, gift d. 15.-6.1975 med Marianne Rasmussen,
overassistent, født d. 10.-1.-1958,
datter af Lily og Hans Jacob Ras
mussen. Parret har børnene: Ma
rie Louise, født d. 9.-4.-1981 og
Benjamin, født d. 21.-5.-1984.
V.H. er uddannet som driftsleder
på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af ejendommen d. 1.-1.-1981
og resten d. 1.-7.-1985 fra sin far, nuværende ejer er mindst 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 31 ha., heraf 2 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1918, svinestalden i 1960 og er ombygget til ungdyrstald i 1983, lade opført i 1918, maskinhus
i 1975 og gylletank i 1983, derudover er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 3 traktorer og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester.
KÆLLINGBJERG 6, "ULVSROD",
HYGIND, 5592 EJBY, tlf. 64781244.
OLE HENRIK LARSEN, gårdejer,
født d. 12.-5.-1945, søn af Han
ne Fredeløkke og Johannes Lar
sen, gift d. 20.-6.-1970 med
Anne-Marie Højland, medhjælpen
de hustru, født d. 19.-12.-1947,
datter af Sine Agnete og Jens
Jensen Højland. Parret har børne
ne: Lars Henrik, født d. 29.-11.1972 og Jens Christian, født d. 29.-1.-1976.
O.H.L. er landbrugstekniker og medlem af regnskabsudvalget i Vestfyns Landbocenter.
Han overtog ejendommen i 1972 fra Johanne Ulvsrud Johansen.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 31,3 ha., heraf 1 ha. fredskov, 0,2 ha. granskov og 3
ha. vedvarende græs. Derudover er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende moderniseret. Kostalden er ombygget til
svinestald i 1980 og genopført efter brand i 1985, svinestald fra 1976, lade og maskin
hus er opført i 1985, gylletanke i 1975/76 og 1986. Gården drives med en svineproduk
tion på 132 årssøer og ca. 3.000 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, hvede, byg og foderærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr.
KÆRBYHOLMVEJ 14, "KØRUPGAARD", KÆRBY, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481323.
BENT ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1947, søn af Astrid og Hans Aage
Hansen, gift d. 30.-8.-1969 med Anne Grethe Hald, medhjælpende hustru, født d.
21.-5.-1949, datter af Minna og Aage Hald. Parret har børnene: Marianne, født d.
28.-12.-1973 og Hans Jesper, født d. 17.-2.-1977.
B.E.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1969
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha. og der er forpagtet 22 ha.
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1920 og løbende moderniseret.
Kostalden er fra sidst i 1800-tallet, svinestalden er opført i 1918
og senere ombygget, ny svinestald
er fra 1970 og lade er fra sidst i
1800-tallet. Gården drives med
en svineproduktion på ca. 1.000
slagtesvin årligt og en kvægpro
duktion på 6 årsammekøer og 20
ungdyr af blandet race årligt,
desuden er der 1 følhoppe og føl.
Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede, raps og sukkerroer. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskin
station anvendes til en del af markarbejdet. B.E.H. ejer og driver også Kærbyholmvej
18, Kærbyholm, 5580 Nr. Åby. Han ejer halvdelen og har forpagtet resten af gården
af sin far. Gården drives sammen med "Kørupgaard".
KÆRBYHOLMVEJ 22, "KÆRBY
HOLM", KÆRBYHOLM, 5580
NR. ÅBY, tlf. 64-481127.
ARNE JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 29.-6.-1936, søn af Hed
vig og Valdemar Jørgensen, gift
d. 26.- 9.-1959 med Birgit Ras
mussen, medhjælpende hustru,
født d. 26.- 1.-1937, datter af
Elna og Magnus Rasmussen. Par
ret har børnene: Bente, født d.
4.-8.-1960 og Poul Erik, født d.
8.-2.-1964.
A.J. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole, han er formand for Vends Herreds Land
boforening. Han overtog ejendommen i 1969 fra Karl Hansen. Gården har været i
slægtens eje siden 1503.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 44 ha., heraf 1 ha. skov samt 6 ha. mose og eng. Der
er tilkøbt 1,5 ha. og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og gennemgribende moderniseret. Kvægstalden er opført i
1905 og ombygget i 1954, svinestalden er ombygget til kviestald i 1979, ny svinestald
er opført i 1956 og ombygget til kviestald, laden er fra 1876, maskinhuse fra 1979 og
1989 og desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 61
årskøer og 61 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, sukkerroer og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og maskin
station anvendes til en del af markarbejdet.

KØSTRUPVEJ 26, KØSTRUP, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-441655.
LEIF HANSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1942, gift d. 13.-7.-1968 med Denna Andersen,
rengøringsassistent, født d. 15.-9.-1946, datter af Marius Andersen. Parret har
børnene: Asmus, født d. 14.-7.-1969, Nikolaj, født d. 30.-12.-1970 og Joakim, født d.
5.-1.-1972.
L.H. overtog ejendommen i 1971 fra Just Koborg. Gården er udstykket fra Brenderup
Præstegårds jorder.
Ejendomsskyld 1.190.000. Areal 23,5 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er tilkøbt 5 ha. og
forpagtet 31,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1971. Kostalden er opført i 1973 og senere
tilbygget, lade og maskinhus er opført i 1977 samt gylletank i 1973. Gården drives
med en kvægproduktion på 54 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1
rundballepresser. På gården er ansat 1 medhjælper.

-77LILLE BROGÅRDSVEJ 10, "LILLE BROGAARD", BRO MARK, 5464 BRENDERUP, tlf.
64-441010.
NIELS LAURITS HANSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1928, søn af Kirstine Vilhelmine og
Lars Hansen, gift d. 7.-7.-1954 med Grethe Bechsgaard Hansen, født d. 22.-4.-192-9,
datter af Asta og Johannes Hansen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 5.-5.-1956 og
Helle, født d. 17.-7.-1961.
G.B.H. er afdød.
N.L.H. er uddannet på Haslev Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1964 fra sin
far.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 16,6 ha., der er frasolgt 0,55 ha. og forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1912 og
ombygget til svinestald i 1972/73, svinestald opført i 1912, laden er ombygget til
svinestald og maskinhuset er fra 1975. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.
LILLEGADE 6, "BANGSBO", HUS
BY, 5592 EJBY, tlf. 64-781172.
CLAUS BANG OG ANDERS
BANG, gårdejere, født henholds
vis 13.- 3.-1932 og 30.- 8.-1961.
C.B. er søn af Elise og Christian
Bang, gift d. 5.-7.-1958 med In
ger Lis Jørgensen, medhjælpende
hustru, født d. 29.-6.-1936, dat
ter af Hedvig og Valdemar Jør
gensen. Parret har børnene: Lars,
født d. 5.-2.-1959, Anders, født
d. 30.-8.-1961, Søren, født d.

7.-10.-1964 og Hanne, født d. 24.-11.-1966.
A.B. samlever med Tove Christophersen, butiksassistent. Parret har børnene: Rebecca,
født d. 1.-12.-1986 og Julie, født d. 13.-1.-1988.
C.B. er uddannet på Dalum Landbrugsskole og A.B. er uddannet på Vejlby og Ladelund
landbrugsskoler. C.B. overtog ejendommen i 1972 og d. 1.-7.-1989 overtog A.B. halv
delen. Gården, som indtil 1916 var fæstegård under "Wedelsborg", er en slægtesgård i
mindst 5. generationer.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 48,5 ha. Der er tilkøbt 32 ha. og forpagtet 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1915 og ud
videt i 1967, kvistald opført i 1967, svinestald opført i 1915 og ombygget til kostald i
1967, lade opført 1915, maskinhus i 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 54 årskøer, 54 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg og foderærter. Der er 3 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation anvendes kun lidt.
C.B. og A.B. ejer og drives desuden Nyhusevej 15, Sdr. Åby, 5592 Ejby.
LILLEGADE 33, "LINDEGAARD",
HUSBY, 5592 EJBY, tlf. 64781118.
JENS JAKOBSEN, gårdedjer,
født d. 13.-2.-1930, søn af Han
sine og Peder Jakobsen, gift d.
12.-5.-1956 med Gudrun Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
25.- 6.-1932, datter af Signe og
Magnus Poulsen Jensen. Parret
har børnene: Carsten, født d.
17.- 8.-1960 og Peder, født d.
31.-8.- 1964.
J.J. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1966 fra sin
far. Gårdens jorde var forpagtet fra "Wedelsborg" indtil 1955, hvor det overgik til
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selveje. Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 27,5 ha., heraf 1,7 ha. eng og skov. Der er
tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1917. Kostalden er opført i 1917 og ombygget til svinestald i
1970, svinestalde opført i 1872 og 1971 samt lade i 1917. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og maltbyg, der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og
varm og kold lufts tørreri.

LILLEVE3 5, "LUNDSG AARD",
BALSLEV, 5592 E3BY, tlf. 64421758.
SØREN RINGBERG SØRENSEN,
gårdejer, født d. 12.-6.-1930, søn
af Maren Kathrine og Magnus
Ringberg Sørensen, gift d. 15.-7.1961 med Aase Bang, medhjæl
pende hustru, født d. 12.-5.-1937,
datter af Karen og Knud Bang.
Parret har børnene: Lene, født d.
16.- 11.-1962, Knud, født d. 23.1.-1967 og 3ørn, født 12.-2.-1972.
S.R.S. er uddannet på Malling Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1964 fra sin
svigerfar. Gården var indtil 1916/17 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 45 ha., heraf 2 ha. skov og mose. Der er tilkøbt 16
ha. og forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1977. Kostalden er fra 1908 og moder
niseret i 1967, desuden er den tilbygget. Svinestalden er opført i 1979, gammel
svinestald fra 1846 er ombygget til kalvestald i 1979, lade er opført i 1912, maskinhus
i 1969, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 28 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne 3ersey og RDM samt en
svineproduktion på ca. 1.000 slagtesvin årligt. Derudover er der 1 hest af racen Dansk
Varmblod samt 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesær
ter og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Sønnen Knud er i øjeblikket
fast medhjælper på gården og sønnen 3ørn hjælper i fritiden.

LUDVIGSGÅRDEVE3 2, "LUNGE
KORSGAARD", LUNGE, 5591
GELSTED, tlf. 64-491310.
OLE KNUDSEN, gårdejer, født
d. 5.-7.-1921, søn af Ane og
Knud Knudsen, gift d. 22.-5.-1966
med Ingrid Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 6.-1.-1942,
datter af Emma og Niels Blommegaard Nielsen. Parret har
sønnen Knud Erik, født d. 22.12.-1969.
O.K. overtog gården i 1966 fra Niels Andersen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 18 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1864 og
moderniseret i 1957, svinestald opført i 1884, lade og maskinhus i 1959. Gården drives
med en kvægproduktion på 2 årskøer, 8 ungdyr og 15 slagtekalve, af blandet race,
samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Hereford. Derudover er der en svineproduk
tion på 6 årssøer og ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, rug og byg. Der er 2 traktorer, fodersilo, tårnsilo og naturgasan
læg. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
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HOLM", LUNDSGÅRDE, 5463
HARNDRUP, tlf. 64-881528.
JØRGEN NYMARK POULSEN,
gårdejer, født d. 15.-1.-1938, søn
af Agnes og Arne Nymark Poul
sen, gift d. 17.-2.-1984 med Aase
Wartow Larsen, plejer, født d.
17.-2.-1948, datter af Esther og
Gustav Larsen. Fra tidligere æg
teskab har parret børnene: Tim
Nymark, født d. 24.-4.-1964 og
Annette Helsinghof, født d. 7.6.-1967.
J.N.P. er faglærer. Han overtog ejendommen i 1972 fra Marius Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og gennemrestaureret i 1978. Svinestalden er opført i 1980.
Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskin
station anvendes til en del af markarbejdet.

LUNDSGÅRDSVEJ 18, "LILLE KUGLEBJERG", 5463 HARNDRUP, tlf. 64-881428.
POUL HANSEN, husmand, født d. 5.-6.-1933, søn af Maren og Karl Hansen, gift d.
14.-9.-1957 med Ingrid Jensen, hjemmehjælper, født d. 6.-5.-1932, datter af Anna
Magrethe og Søren Jensen. Parret har børnene: Birgit, født d. 12.-2.-1958, Per, født d.
10.-10.-1961 og Jørgen, født d. 25.-3.-1964.
P.H. overtog ejendommen i 1957 fra Hansigne Hansen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 7,2 ha. Der er tilkøbt 2,8 ha. og forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende moderniseret. Kostalden er ligeledes
opført omkring 1900 og ombygget i 1983, maskinhus er opført i 1979 og der er uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af
racen Jersey. På gården er der 1 traktor, maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.
LUNDSGÅRDSVEJ 25, "MOSEGAARD", LUNDSGÅRD, 5463 HARNDRUP, tlf. 64881858.
TIM JAKOBSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1962, søn af Ingrid og Ole Jakobsen, gift d.
3.-12.-1988 med Therese Alexandersen, sygeplejerske, født d. 17.-7.-1966, datter af
Hanne og Leon Alexandersen. Parret har datteren Thrine, født d. 10.-4.-1989.
T.J. er mejerist og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog ejendommen
d. 1.-3.-1988 fra Karl Johan Jensen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 13 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1905. Svinestalden er ombygget til søer i 1981/82, maskinhus er
opført i 1979 og der er fodersilo. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer
og ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg
og foderærter. Der er 1 traktor, maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

LUNGESKOVVEJ 46, "LUNGE
VESTERGAARD", LUDVIGSGÅR
DE, 5591 GELSTED, tlf. 64-491367.
HANS PERSSON, gårdejer, født
d. 23.-5.-1939, søn af Magrethe
og Henry Persson, gift d. 11.-6.1960 med Birthe Hedelund Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 29.- 9.-1936, datter af Inger
og Haakon Hedelund Jensen. Par
ret har børnene: John, født d.
11.-10.- 1960, Michael, født d.
17.-7.-1962 og Annette, født d. 22.-4.-1965.
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d. 1.-6.-1966 fra Jens Hansen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 36,6 ha., heraf tilkøbt 25,6 ha., og forpagtet 7 ha. I
vurderingen er ikke medtaget de senest tilkøbte 10 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, som omfatter kostald og svinestald, er genopført efter
brand i 1951. Laden er opført i 1951, maskinhus i 1980 og desuden er der udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer og 26 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer og konservesærter.
Der er 4 traktorer og 1 bugserbar mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

LØS GYDE 4, SDR. ÅBY, 5592
EJBY, tlf. 64-781402.
LIS JØRGENSEN, gårdejer, født
d. 23.-5.-1961, datter af Grethe
og Christian Jørgensen.
L.J. er sygehjælper. Hun overtog
ejendommen d. 1.-7.-1987 fra sin
far. Gården var indtil 1916 fæste
gård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
16,5 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1883. Avlsbygninger er revet ned i 1970.

MINDEVEJ 20, "DAVIDSGAARDEN", BALSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64-421617.
DAVID ERLING DAVIDSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1925, søn af Signe og Thomas
Davidsen, gift d. 20.-10.-1956 med Karen Nielsen, husmor, født d. 27.-9.-1930, datter
af Ella og Christian Nielsen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 21.-6.-1957, Ellen,
født d. 20.-10.-1961 og Thomas, født d. 5.-9.-1964.
D.E.D. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1948 fra sin
far. Nuværende ejer er 11.-12. generation på gården, som siden 1662 har været i
slægten. Indtil 1915/16 var den fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Jorden er bortforpagtet
til sønnen Thomas.
Stuehuset er opført fra omkring 1600-tallet og senest moderniseret i 1975. Kostalde
er opført i 1895 og 1956 og ombygget til svinestald i 1965, svinestald og lade er
opført i 1956 samt maskinhus i 1972. Gården drives med en svineproduktion på 15
årssøer og ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Ma
skinstation bruges delvis.
MINDEVEJ 21, "LUNDEGAARD",
BALSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64421604.
HANS CARL ERIKSEN, gårdejer,
født d. 22.-11.-1928, søn af Kir
stine og Johannes Eriksen, gift
d. 20.-11.-1954 med Gunnel Iver
sen, medhjælpende hustru, født
d. 14.-4.-1933, datter af Kathri
ne og Ever Iversen. Parret har
børnene: Niels Evar, født d. 6.9.-1955, Hanne Dorthe, født d.
8.-4.-1960 og Tom, født d. 23.-5.-1970.
H.C.E. er uddannet på Tune Landbrugsskole i 1951-52. Han overtog gården i 1961 fra
sin svigerfar. Gården, som indtil 1916 var fæstegård under "Wedelsborg", er slægtsgård
i 4. generation.
Ejendomsskyld 1.620.000. Areal 32,4 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Jorden og driften er bort-
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forpagtet til sønnen Niels Evar.
Stuehuset er opført i 1972. Kostalden er opført i 1928 og fik nyt inventar i 1979,
svinestalden er opført i 1928 og ombygget til kvægstald i 1976, lade opført i 1928,
maskinhus i 1978, gylletank i 1979 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 55 årskøer, 90 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 balle
presser og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

MINDEVEJ 22, "ØRSLEV SKOVGAARD", BALSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64-461149.
BENT OG HANNE LIS CHRISTOPHERSEN, gårdejere.
B.C. er født d. 1.-12.-1937, søn af Ellen og Ejnar Christophersen, gift d. 26.-9.-1964
med Hanne Christensen, sygehjælper, født d. 29.-6.-1943, datter af Edith og Gunnar
Christensen. Parret har børnene: Tina, født d. 19.-11.-1965, Claus, født d. 20.-1.-1967,
Elin, født d. 27.-10.-1971 og Trine Maria, født d. 4.-7.-1974.
B.C. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 20.-1.-1968 fra
Ejnar Christophersen. Gården var tidligere fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 18,6 ha., heraf 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1859 og restaureret i 1968/69. Kostalden er opført i 1870 og
ombygget til svinestald i 1973, svinestalde er opført i 1955, 1968 og 1973, lade om
kring 1800, gylletank fra 1986 og desuden er der maskinhus. Gården drives med en
svineproduktion på 80 årssøer og ca. 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tør
reri. Maskinstation bruges til markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
MINDEVEJ 28, "HUMLEGAARD",
BALSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64421631.
AGNETE HOLMELUND, gårdejer,
født d. 12.-9.-1914, datter af
Sofie og Valdemar Nielsen, gift
d. 23.-5.-1942 med Hans Peter
Holmelund, død, søn af Johanne
og Ole Holmelund. Parret har
datteren Hanne, født d. 24.-7.1943.
Parret overtog ejendommen i
1942 fra Johanne Holmelund.
Den var tidligere fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 35,7 ha., heraf 2,75 ha. skov. Der er tilkøbt 2,2 ha. og
33 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, bruges ikke i
dag.

MOSBÆKVEJ 5, GL. BRENDERUP, 5464 BRENDERUP.
SIGURD HANSEN, gårdejer, født
d. 30.-8.-1937, søn af Marie og
Asger Frederik Hansen.
S.H. overtog ejendommen i 1971
fra sin far. Nuværende ejer er 5.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1805.
Slægten var inden da fæstebøn
der på gården i flere generationer.
Areal 16,5 ha., heraf 1,3 ha.
skov, der er frasolgt ca. 3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende vedligeholdt. Kostald og svinestald er
opført midt i 1800-tallet, laden er delvis ombygget til kvægstald. Gården drives med
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salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer, maskinstation anvendes
delvis.

MOSEGÅRDVEJ 17, "GELDBJERG", MOSEGAARD, 5592 EJBY, tlf. 64-461059.
NIELS LAUTRUP, gårdejer, født d. 27.-11.-1914, søn af Lilly og Frederik Lautrup,
gift d. 20.-5.-1950 med Karen Frederiksen, medhjælpende hustru, født d. 8.-1.-1925,
datter af Venil og Vilhelm Erhard Frederiksen. Parret har børnene: Anne Merete, født
d. 16.-3.-1951, Bente, født d. 21.-11.-1952, Birte, født d. 25.-1.-1954 og Pernille, født
d. 13.-2.-1958.
N.L. er uddannet på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1947 fra sin
mor. "Geldbjerg" er en gammel hovedgård, hvorfra jord i 1927 blev tillagt husmands
brug.
Ejendomsskyld 4.790.000. Areal 88 ha., heraf 10 ha. mose og eng. Der er tilkøbt 25
ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, som omfatter kostald, svinestald og lade, er opført i
1850. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, tårn- og plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
anvendes delvis.
MØLLEVEJ 54, "HØJLUNDGAARD", LUNGE, 5591 GEL
STED, tlf. 64-491337.
KNUD HVIID, gårdejer, født d.
14.-4.-1952, søn af Helga og As
ger Sørensen, gift d. 14.-9.-1985
med Jane Gadegaard Clausen,
husmor, født d. 10.-1.-1957, dat
ter af Anna Gadegaard og Poul
Clausen. Parret har børnene: Lo
uise, født d. 14.-4.-1983 og Pe
ter, født d. 10.-2.-1986.
K.H. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole og sidder i bestyrelsen for Gelsted Foderstofforretning. Han overtog
gården d. 1.-8.-1977 fra Valborg Hviid, nuværende ejer er mindst 3. generation på går
den, som er genopført efter brand i 1909, hvor det meste af Lunge by brændte.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 15,4 ha., heraf 1,6 ha. mose og eng. Desuden er der
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende moderniseret. Kostalde er opført i 1909 og
1978, lade i 1978, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 27 årskøer, 15 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er rug, hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1 majshøster. Maskin
station anvendes delvis.

NEDERBALLEVEJ 29, "FØNNEGAARD", FJELDSTED, 5463 HARNDRUP, tlf. 64881610.
ESKIL SIGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1948, søn af Ruth og Kristian
Hansen, gift d. 1.-6.-1974 med Bente Lillian Hansen, sygehjælper, født d. 12.-9.-1952,
datter af Mary og Svend Hansen. Parret har børnene: Ole, født d. 6.-8.-1975, Trine,
født d. 29.-11.-1976 og Søren, født d. 30.-3.-1984.
E.S.H. overtog gården d. 1.-1.-1982.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf 5 ha. skov og mose. Desuden er der
forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Kvægstalden er ombygget til løsdriftsstald i 1986, svinestalden er ombygget til tørreri i 1989, maskinhus opført i 1984, gylletank i 1986 og
desuden er der udendørs køresilo og sulelade. Gården drives med en kvægproduktion på
30 årskøer og 40 ungdyr af racerne Jersey og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, rug, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt brændefyr. Maskinstation anvendes kun lidt.
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GL. BRENDERUP, 5464 BRENDE
RUP, tlf. 64-441508.
ERIK GAMMELTOFT ERIKSEN,
gårdejer, født d. 9.-8.-1949, søn
af Grethe og Tage Eriksen, gift
d. 13.-3.-1976 med Lone Nicolaisen, medhjælpende hustru, født
d. 20.-1.-1951, datter af Frida og
Karl Holger Nicolaisen. Parret
har børnene: Søren, født d. 12.1.-1976 og Morten, født d. 24.3.-1979.
E.G.E. er uddannet på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1976 fra
Jenny Madsen. Gården var indtil midten af 1800-tallet fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 15,5 ha. og der er forpagtet 78 ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1700-tallet. Det samme gælder avlsbygningerne,
kvægstald, svinestald og lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, rug,
raps, sukkerroer, konservesærter, gulerødder til konserves, eksportkartofler og jord
bær. Der er 5 traktorer og 1 mejetærsker. I sæsonen er ansat skolebørn til hjælp.

NYHUSEVEJ 15, SDR. ÄBY, 5592 EJBY, tlf. 64-781172.
CLAUS BANG, gårdejer, omtales under Lillegade 6, Husby.
C.B. overtog gården i 1985 fra Jens Peter Hansen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 7,7 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kostald og svinestald, kostald og svinestald er
opført i 1954. Gården drives sammen med Lillegade 6, Husby, som C.B. også ejer.

NYMARKSVEJ 12, "HJORTE NYMARKSGAARD", HJORTE, 5591
GELSTED, tlf. 64-781294.
TRINE OG SVEND ANDERSEN,
gårdejere.
T.A. er født d. 27.-3.-1948, dat
ter af Jenny og Ejler Bang.
S.A. er født d. 28.-10.-1941, søn
af Mette og Arne Andersen.
Parret har børnene: Sara, født d.
25.- 10.-1977 og Marie, født d.
14.- 4.-1982.
T.A. er husholdningslærer. S.A.
er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. De overtog ejendommen i 1972 fra Jenny
Bang. Nuværende ejere er mindst 8. generation på gården, som indtil 1917 var fæste
gård under "Wedelsborg". Den blev udflyttet fra Hjorte By efter brand i 1848.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 43 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2 ha. eng og mose.
Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1848 og
ombygget til svinestald i 1972, kostald opført i 1950 er ligeledes ombygget til svine
stald i 1972, svinestald er opført i 1848 og til- og ombygget, ny svinestald er opført i
1974, lade i 1940, maskinhuse i 1956 og 1983 og desuden er der fodersilo. Gården dri
ves med en svineproduktion på 50 årssøer og ca. 1.000 slagtesvin årligt, derudover er
der 2 væddere, 4 får og 4 lam af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, maltbyg, foderærter og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 halvårs medhjæl
per og periodevis skolebørn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NYMARKSVEJ 15, HJORTE, 5591 GELSTED, tlf. 64-781193.
NIELS HOLGER HENRIKSEN, gårdejer, født d. 24.-1.-1936, søn af Kamilla og Jens
Henriksen, gift d. 15.-4.-1958 med Birgit Rasmussen, medhjælpende hustru, født d.
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Jens Rasmussen. Parret har bør
nene: Eva, født d. 16.-2.-1959,
Lis, født d. 27.-7.-1961, Per,
født d. 25.-3.-1963 og Kai, født
d. 2.-5.- 1965.
Niels H. Henriksen driver maskin
station og har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1958 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som er udflyttet fra
Hjorte efter brand i 1886.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha., og forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Kostald opført i 1978, svinestald i 1961 og ombygget til
kalve i 1982, samt maskinhus opført i 1983. Gården drives med en kvægproduktion på
200 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukker
roer. Der er 3 traktorer, 1 halmpresser, 1 enkornssåmaskine, plansilo, kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NØRREGADE 105, "TOFTEGAARD", 5592 EJBY, tlf. 64461204.
RICHARD VÆDELE, gårdejer, født d. 24.-11.-1926, søn af Anne og Peter Vædele.
R.V. overtog gården i 1971 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 16,5 ha., heraf 2,8 ha. mose og eng. Der er tilkøbt 3,3
ha.
Stuehuset er opført i 1892. Laden er udvidet i 1922 og desuden er der kvægstald.
Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer og 22 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer og
plansilo. Maskinstation anvendes delvis til markarbejdet.
NØRREGADE 128, "HYLDEGAARD", GL. EJBY, 5592 EJ
BY, tlf. 64-461216.
NIELS M. CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 28.-3.-1919, søn af
Anne Marie og Chresten Jørgen
Christensen, gift i 1953 med El
se Marie Jørgensen, medhjælpen
de hustru, født d. 31.-1.-1929,
datter af Caroline Amalie og
Ejnar Th. Jørgensen. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 20.-6.1954 og Christian, født d. 11.4.-1958.
N.M.C. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 22 ha., heraf 2,8 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1722 og løbende vedligeholdt. Kostalden er opført i 1911, lade i
1839 og svinestalden er ombygget til kalve. Gården drives med en kvægproduktion på
25 årskøer, 25 ungdyr og 8 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 1 årsammeko af
racen Hereford samt 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3
traktorer, 1 bugserbar mejetærsker og plansilo. De 2 sønner er ansat som medhjælpere
og maskinstation anvendes kun lidt.

ODENSEVEJ 38, "ENGGAARDEN", TÅRUP, 5591 GELSTED.
ANDERS NIELSEN, gårdejer, omtales under Dyregårdsvej 3, Tårup, 5591 Gelsted.
A.N. overtog gården i 1984 fra Christian Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som tidligere var fæstegård under "Erholm".
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha.
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svinestald fra omkring 1960, lade og maskinhus fra 1855. Planteproduktionens
afgrøder er sukkerroer, hvede, byg og foderærter. Gården drives sammen med
gårdsvej 3, Tårup, 5591 Gelsted, som A.N. ejer og driver sammen med sin far,
Nielsen.
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ORELUNDVEJ 50, "NAKKELUND",
NAKKE, 5592 EJBY, tlf. 64781052.
JENS PETER BRANDT, gårdejer,
født d. 25.-10.-1922, søn af Ma
rie og Niels Peder Brandt, gift d.
13.-5.-1951 med Anna Magrethe
Brøns, medhjælpende hustru, født
d. 31.-5.-1927, datter af Marie
og Marcus Brøns. Parret har bør
nene: Lis, født d. 10.-6.-1953 og
Jørgen, født d. 17.-4.-1955.
J.P.B. er uddannet på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1951 fra sin far. Gården var indtil
1918 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 37,1 ha., heraf 2 ha. skov og 4 ha. eng og mose. Der
er tilkøbt 4 ha., frasolgt 1,7 ha. og bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende moderniseet. Kostalden er fra 1923 og delvis
ombygget, svinestalden er ombygget til kostald, materialelænge benyttes i dag til
mælkebøttefabrikation, laden fra 1700-tallet er ombygget og udvidet i 1936, maskin
huset er opført i 1980. Der er 3 traktorer. 2,2 ha. benyttes til dyrkning af mælke
bøtter, som anvendes til fremstilling af saft. Gårdens besætning er på 2 rideheste.

PRÆSTEBUEN 2, "STRANDGAARD", SDR. ÄBY, 5592 EJBY, tlf. 64-781008.
EJNER HANSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1913, søn af Jørgine og Anders Hansen, gift
d. 28.-7.-1946 med Astrid Rasmussen, husmor, født d. 17.-9.-1919, datter af Mathilde
og Martin Rasmussen. Parret har børnene: Poul, født d. 18.-4.-1947, Helge, født d.
18.-12.-1948, Agnethe, født d. 13.-3.-1952 og Gunver, født d. 28.-4.-1953.
E.H. overtog ejendommen i 1946 fra sin far. Indtil 1916 var gården fæstegård under
"Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Jorden er bortforpagtet til
sønnen Helge.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende vedligeholdt. Kostald, svinestald og lade er op
ført i 1920 og maskinhus i 1973. På gården er der plansilo, varm og kold lufts tørreri.
PRÆSTEBUEN 7, SDR. ÅBY,
5592 EJBY, tlf. 64-781194.
VAGN AAGE EEG FØNS, gård
ejer, født d. 6.-6.-1951, søn af
Esther og Laurits Føns.
V.Aa.E.F. er uddannet på Byg
holm Landbrugsskole. Han over
tog første halvdel af gården i
1978 og resten i 1986 fra sine
forældre. Indtil 1916 var gården
fæstegård under "Wedelsborg",
nuværende ejer er mindst 4. ge
neration.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34,3 ha., heraf 8,8 ha. mose. Der er tilkøbt 1,6 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1925, svinestald i
1935 og ombygget til kviestald i 1982, lade fra 1925 og desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer og 21 ungdyr, af racen
RDM, og en slagtesvineproduktion på ca. 50 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf-
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tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges delvis.

PRÆSTEBUEN 14, "ENGGAARD",
SDR. ÅBY, 5592 EJBY, tlf. 64781254.
CARL JØRGEN FIND MADSEN,
gårdejer, født d. 19.-2.-1943, søn
af Kathrine og Reinholdt Find
Madsen, gift d. 16.-5.-1970 med
Randi Lønberg Kania, medhjæl
pende hustru, født d. 5.-7.-1946,
datter af Agnete og Oskar Ka
nia. Parret har børnene: Dorthe,
født d. 16.-1.-1972 og Bjarne,
født d. 28.-1.-1975.
C.L.F.M. driver lidt maskinstation og har været på Vejlby Landbrugsskole. Han over
tog ejendommen i 1970 fra brødrene Otto og Karl Andersen. Gården var indtil 1916/17
fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. rørmose.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende isoleret og moderniseret. Kostalden er opført i
1880 og ombygget til svinestald i 1971, hestestald opført 1880 og ombygget til svinestald i 1970, lade opført i 1880 og maskinhus i 1980. Gården drives med en svinepro
duktion på ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
foderærter, maltbyg og hvede. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker, plansilo, kold
lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
PRÆSTEBUEN 20, "HØJGAARD",
SDR. ÅBY, 5592 EJBY, tlf. 64781234.
ERIK JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 31.-5.-1948, søn af Gre
the og Christian Jørgensen.
E.J. er uddannet på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen i 1974 fra Kathrine
Hansen. Gården var tidligere fæ
stegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
35 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende moderniseret og har fået nyt tag. Kostald
opført i 1904 efter brand, svinestald opført i 1904, lade og maskinhus i 1929.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer, andel
i mejetærsker, varm og kold lufts tørreri.
PRÆSTEBUEN 26, "LINDEGAARD",
SDR. ÅBY, 5592 EJBY, tlf. 64781215.
CHRISTIAN JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 9.-5.-1920, søn af
Signe og Lars Jørgen Jørgensen,
gift d. 31.-3.-1948 med Grethe
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 19.-6.-1923, datter af
Kathrine og Lars Erik Hansen.
Parret har børnene: Erik, født d.
31.-5.-1948 og Lis, født d.
23.-5.-1961.
C.J. overtog gården d. 1.-3.-1963 fra Marius Larsen. Gården var indtil 1916 fæste-
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Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 25,5 ha., heraf 1 ha. rørmose og skov. Der er forpagtet 16,5 ha., heraf 2,8 ha. strandeng.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret i 1963. Kostalden er opført i 1930 og
ombygget til svinestald i perioden 1963-70, svinestalden er opført i 1930 og ombygget
og moderniseret 1963-70, ny svinestald er opført i 1970, laden er ombygget til svine
stald i tiden 1963-70 og maskinhuset er fra 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er
maltbyg og sukkerroer. Der er 2 traktorer. Man har fælles drift med Præstebuen 20
og Løsgyde 4.
PRÆSTEBUEN 38, "AALYKKEGAARD", SDR. ÅBY, 5592 EJ
BY, tlf. 64-781359.
VERNER FIND MADSEN, gård
ejer, født d. 24.-10.-1952, søn af
Kathrine og Reinholt Madsen,
gift d. 25.-7.-1981 med Minna
Pedersen, sygeplejerske, født d.
27.- 12.-1958, datter af Esther
og Herluf Pedersen. Parret har
børnene: Malene, født d. 24.-7.1982, Mads Find, født d. 27.-5.-1985
og Helle Marie, født 15.-3.-1988.
V.F.M. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården
i 1980 og resten i 1988 fra sin far. Det er en slægtsgård, den var tidligere fæstegård
under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., heraf 4 ha. skov, mose og rørmose.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Svinestald er opført i 1952, kostald
og lade i 1902, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduk
tion på ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
sukkerroer og tækkerør. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, plan silo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr.

RALGYDEN 19, "ELLEKÆR", 5463 HARNDRUP.
JØRGEN ANDERSEN PRISAK, gårdejer, ejer og bor på Ralgyden 26, Søndersø.
J.A.P. overtog gården d. 1.-6.-1970 fra Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 270.000. Areal ca. 0,55 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1975. Laden er fra omkring 1885.
Stuehuset er udlejet.
RENDEBJERGVEJ 6, SLETTERØD, 5463 HARNDRUP, tlf. 64-881301.
BJARNE LIND, gårdejer, født d. 1.-1.-1954, søn af Annelise og Ejvind Larsen, gift d.
4.-2.-1978 med Judy Marie Jacobsen, økonomichef, født d. 16.-12.-1957, datter af
Sigrid Marie og Aksel Jacobsen. Parret har børnene: Christina, født d. 14.-4.-1984 og
Jens, født d. 21.-2.-1987.
B.L. overtog gården d. 1.-8.-1985 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13,3 ha. og der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og tilbygget i 1974. Kostalde er opført i 1949 og 1964, lade
og maskinhus 1983 samt gylletank i 1986, desuden er der udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 58 årskøer og 48 ungdyr af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, maltbyg og sukkerroer. Der er 2 traktorer. På
gården er ansat 1 deltids fodermester og 1 deltids medhjælper.
RUGÅRDSVEJ 10, "FUGLSBÆK", 5463 HARNDRUP, tlf. 64-881650.
BIRGER FUGLSBÆK PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-12.-1955, søn af Elise og Erner
Pedersen, gift d. 6.-8.-1988 med Tove Jakobsen, beskæftigelsesvejleder, datter af
Anna og Thorkild Jakobsen. Parret har børnene: Louise, født d. 22.-1.-1986 og Lotte,
født d. 30.-4.-1988.
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Birger F. Pedersen er maskinar
bejder og har været på Nordisk
Landbrugsskole, hvor han har ta
get grundskole og driftslederud
dannelse. Han overtog ejendom
men d. 1.-4.-1984 fra Else Jeppe
sen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
24,5 ha., heraf 1,8 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 32,5
ha.
Stuehuset er opført i 1930 og
senere restaureret. Kostald og
lade er opført omkring 1900 og maskinhus i 1982. Planteproduktionens salgsafgrøder er
vinterraps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
RUGÅRDSVEJ 77, "HARNDRUPGÅRD", 5463 HARNDRUP, tlf.
64-881058.
SIGURD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-7.-1930, søn af Mag
da og Johannes Andersen,, gift
d. 27.-12.-1959 med Inger Vita
Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-12.-1934, datter af
Anna og Arnold Andersen. Par
ret har børnene: Kirsten Mette
og Charlotte.
S.A. driver minkavl. Han overtog
ejendommen i 1967 fra sin far. Nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26,6 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1859 og restaureret i 1959 og 1975. Kostalden er fra 1940 og
ombygget til svinestald i 1970, svinestalde er opført i 1940, 1959 og 1977, laden er
opført i 1940 efter brand i 1939, maskinhus er opført i 1979. Gården drives med en
svineproduktion på ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og halmfyr.
RYDSKOVVEJ 27, "KAABERBØLLE", RYDSKOV, 5560 ÅRUP, tlf. 64-881560.
TORBEN RASMUSSEN, født d. 28.-11.-1952, søn af Ruth og Egon Rasmussen, gift d.
2.-4.-1977 med Anne Gitz Hansen, designer, datter af Jenny Gitz og Peter Hansen.
Parret har børnene: Tine, født d. 15.-11.-1974, Mie, født d. 9.-8.-1977, Dennis, født d.
24.-4.-1981 og Peter Emil, født d. 27.-2.-1984.
T.R. er salgskonsulent. Han overtog ejendommen d. 1.-9.-1982 fra Carl Otto Andersen.
Gården er en gammel hovedgård, som er udstykket. Det var tidligere en 6-længet
gård.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 0 ha., men der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og senere renoveret. Avlsbygningerne, som omfatter
kostald, svinestald og hestestald, er fra omkring 1870. Laden er sulebygget i
1600-tallet. Gårdens besætning er på 2 heste af racen Dansk Varmblod, de bruges til
avl, samt 2 ponyer.

SANDHØJSVEJ 3, "HAVGAARD", 5463 HARNDRUP, tlf. 64-881003.
OLE JUUL HAVGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1939, søn af Anna og
Peder Ejnar Pedersen, gift d. 17.-8.-1968 med Bodil Mariane Elmegaard Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 15.-2.-1940, datter af Frederikke og Aage Nielsen.
Parret har datteren Hanne, født d. 14.-5.-1970.
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Ole J. H. Pedersen er uddannet
på Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1968 fra
sin far. Nuværende ejer er 5. ge
neration.
Ejendomsskyld 1.730.000. Areal
33 ha., heraf 9,9 ha. skov og 2,8
ha. grusgrav og banker. Derud
over er der forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og lø
bende restaureret. Kostalden fra
1800-tallet er ombygget til spal
testald i 1976, svinestalden er
ombygget til løsdriftsstald for kvier i 1980, ny svinestald er opført i 1964, lade i
1800-tallet, maskinhuse i 1980 og 1985. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 gra
vemaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
O.J.H.P. ejer og driver desuden Vejrupvej 40, Vejrup, 5465 Brenderup.

SJOBJERGVEJ 5, "BAKKEGAARD", HUSBY, 5592 EJBY, tlf.
64- 781245.
FLEMMING HANSEN, gårdejer,
født d. 18.-9.-1942, søn af Ruth
og Christian Hansen, gift d. 2.3.-1968 med Grethe Madsen,
medhjælpende hustru, født d.
18.-10.- 1946, datter af Maria
og Holger Madsen. Parret har
børnene: Claus, født d. 21.-9.-1970
og Inge, født d. 29.-3.-1973.
F.H. er uddannet på Vejlby
Landbrugsskole, han sidder i bestyrelsen for Vends Herreds Landboforening og er
medlem af Menighedsrådet. Han overtog ejendommen d. 1.-6.-1971 fra Ejler Jensen.
Den var indtil 1917 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 34 ha., heraf 5 ha. mose. Der er tilkøbt 15 ha. og
forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og løbende moderniseret. Kostalden er opført efter brand i
1928 og ombygget i 1975, svinestald opført ligeledes i 1928 og ombygget til ungdyr
stald i 1975, laden er opført i 1928 og delvis ombygget til kostald, maskinhuset er fra
1978, desuden er der 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på
65 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 ren
degraver og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat
1 fodermester og der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.
SJOBJERGVEJ 8, "TOFTEGAARD",
HUSBY, 5592 EJBY, tlf. 64781169.
HANS AAGAARD SØRENSEN,
gårdejer, født d. 2.-4.-1941, søn
af Dagmar og Holger Sørensen,
gift d. 30.-7.-1966 med Ida My
gind Andersen, medhjælpende hu
stru, født d. 28.-2.-1943, datter
af Ellinor og Meinhardt Mygind
Andersen. Parret har børnene:
Lene, født d. 25.-1.-1972 og Ma
rianne, født d. 30.-6.-1978.
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H.Aa.S. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-12.1976 fra sin svigerfar, nuværende ejer er mindst 6. generation på gården, som indtil
1916 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17 ha., heraf 0,5 ha. skov og 0,5 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1853 pg løbende moderniseret. Avlsbygningerne, kostald,
svinestald og lade, er opført i 1907, kostalden er ombygget til svinestald i 1966.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker og halmfyr.
S3OB3ERGVE3 11, "S3OB3ERGGAARD", HUSBY, 5592 E3BY.
HANS HAGSTEN RASMUSSEN, gårdejer, omtales under "Solbjerggaard", Tybrindvej
30, Eskør, 5592 Ejby.
H.H.R. overtog ejendommen i 1945 fra Rasmus P. Rasmussen. Indtil 1917 var gården
fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10,5 ha., heraf 2 ha. skov, eng og mose.
Gårdens udbygninger er sulebygget. Maskinhuset er opført i 1955. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, vinterraps og vinterbyg. Gården drives sammen med "Solbjerg
gaard", Tybrindvej 30, Eskør, 5592 Ejby.
SKOVBOVE3 6, "ØRSLEV LINDEGAARD", ØRSLEV, 5592 E3BY,
tlf. 64-461631.
PEDER NØRREGAARD HANSEN
OG BENT NØRREGAARD HAN
SEN, gårdejere.
B.N.H. er født d. 2.-1.-1939 og
P.N.H. er født d. 16.-7.-1941,
sønner af Anna Kathrine og Karl
Anton Hansen.
P.N.H. er gift d. 27.-7.-1979 med
Annelise Højris, kontorassistent,
født d. 13.-1.-1955, datter af
Hansine og Karl Højris. Parret har børnene: Niels, født d. 10.- 12.-1979 og Maria, født
d. 23.-3.-1986.
Brødrene er begge uddannet på Korinth Landbrugsskole. De overtog ejendommen d.
15.-6.-1973 fra Lars Peder Hansen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 33,5 ha., heraf 1,4 ha. kratskov.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne, kostald,
svinetald og lade, er opført i 1913, samt maskinhus i 1983. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, kold lufts tørreri og brændefyr. Maskinstation anvendes kun lidt.
P.N.H. og B.N.H. ejer og driver desuden "Nørregaard", Vestermosevej 2, Mosegård,
5580 Nr. Årby.
SKOVBOVE3 35, "VESTERVANG",
ØRSLEV, 5592 E3BY, tlf. 64461798.
HANS VIGGO MADSEN, gårde
jer, født d. 24.-8.-1930, søn af
Anna Hansigne og Hans Theodor
Madsen, gift d. 12.-12.-1965 med
Else Marie Pedersen, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-7.-1936,
datter af Carla og Karl Peder
sen. Parret har sønnen Kurt
Aage, født d. 5.-2.-1968.
H.V.M. overtog ejendommen i
1972 fra sin far. Den blev i 1920 udstykket fra en gård i Ørslev By.
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Ejendomsskyld 630.000. Areal 7,2 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og tilbygget i 1984. Kostald, svinestald og lade er
opført i 1920, svinestalden er ombygget til kvægstald i 1980, desuden er der
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og 14 ungdyr
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 1 traktor og
Maskinstation anvendes delvis.

ligeledes
udendørs
af racen
tårnsilo.

SKYDSBJERGVEJ 16, "FJELLERUPLUND", FJELLERUP, 5463
HARNDRUP, tlf. 64- 881026.
EBBE LANGØE PEDERSEN, gård
ejer, født d. 12.-11.-1947, søn af
Inger og Niels Langøe Pedersen,
gift d. 17.-7.-1973 med Inge Jør
gensen, blomsterdekoratør, født
d. 17.-8.-1948, datter af Martha
og Laurits Jørgensen. Parret har
sønnen Jacob, født d. 23.-6.-1974.
E.L.P. overtog ejendommen i
1982 fra sin mor, nuværende
ejer er mindst 6. generation på gården, som er udflyttergård fra Fjellerup i 1797.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32 ha., heraf 4 ha. skov og mose. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1797 og senere moderniseret. Kostald og svinestald er fra 1900,
kostalden er ombygget til svinestald i 1984/85, svinestalden er ombygget i 1984/85,
maskinhus og gylletank opført i 1985, derudover er der fodersilo. Gården drives med
en svineproduktion på 60 årssøer og produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, foderærter og spinat. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation anvendes delvis.
SKYDSBJERGVEJ 18, "SMEDERUPLUND", FJELLERUP, 5463
HARNDRUP, tlf. 64-881147.
ERIK HOLTEN LUTZHØFT, gård
ejer, født d. 19.-6.-1927, søn af
Anna og Aksel Holten Lutzhøft,
gift d. 26.-3.-1960 med Sigrid
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-1.-1934, datter af
Marie og Jens Nielsen.
E.H.L. overtog ejendommen i
1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.010.000. Areal 8,8 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1700-tallet og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1918
og ombygget i 1962 og igen ombygget til svinestald i 1970, svinestalden er opført i
1970, laden er ombygget til svinestald i 1970, maskinhus er opført i 1976, desuden er
der halmlade og fodersilo. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer og ca.
1.200 solgte smågrise årligt, derudover er der 1 ridehest af racen Dansk Varmblod.
Planteproduktionens salgsafgrøder er foderærter, hvede og byg. Der er 1 traktor, ma
skinstation anvendes til en del af markarbejdet.
SKYDSBJERGVEJ 23, "VESSELHAVEGAARD", FJELLERUP, 5463 HARNDRUP, tlf.
64-881223.
GUNNER LORENTSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1942, søn af Karoline og Jakob Lorentsen, gift d. 6.-6.-1970 med Hanne Holbech Ibsen, økonoma, født d. 18.-10.-1948,
datter af Kristine og Børge Ibsen. Parret har børnene: Jesper, født d. 18.-9.-1971 og
Dorthe, født d. 13.-2.-1974.
G.L. er uddannet på Midtjyllands Landbrugsskole. Han er medlem af landboretsudval
get, medlem af repræsentantskabet for Fynske Husmandsforeninger, i repræsentant-
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er han medlem af kommunalbestyrelsen i Ejby Kommune og er formand for teknisk
udvalg. Han overtog ejendommen d. 11.-12.-1968 fra Poul Larsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha., og der er forpagtet 55
ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende moderniseret. Kostald og svinestald er opført i
1925 efter brand, kostalden er ombygget til svinestald i 1970, slagtesvinestald er op
ført i 1973, sostald i 1978 og maskinhus i 1974. Gården drives med en svineproduktion
på 90 årssøer og der produceres ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, hvede, byg og vinterraps. Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. På gården er der periodevis medhjælp og maskinstation bruges kun lidt.
SLETTERØD VEJ 3, "JÆGERGA AR
DEN", SLETTERØD, 5463 HARN
DRUP, tlf. 64-881041.
ERLING BUSSE RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 17.-7.-1943, søn
af Gudrun og Ejner Rasmussen,
bor sammen med Birthe Jacob
sen, kassedame, født d. 23.-1.-1935,
datter af Regine og Svend Møl
ler.
E.B.R. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole og er formand
for Fjeldsted Vandværk. Han
overtog gården i 1970 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.970.000. Areal 27,2 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og moderniseret i 1990. Kostald, svinestald og lade er
opført i 1893, kostalden er ombygget til svinestald i 1970, svinestalden er modernise
ret i 1970 og der er bygget til i 1970 og 1977, maskinhuset er fra 1977 og gylletank
1988. Gården drives med en svineproduktion på ca. 2.400 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, byg, vinterraps og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.

SLETTERØDVEJ 15, "TOFTEGAARD", SLETTERØD, 5463
HARNDRUP.
POUL KAM HANSEN, gårdejer,
omtales under Fjellerupvej 54,
Fjellerup, 5463 Harndrup.
P.K.H. overtog ejendommen i
1971 fra Svend Pedersen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
33 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1870 og
løbende moderniseret. Svinestald
er opført i 1970, lade og maskinhus i 1986. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, hvede og byg.
Gården drives sammen med Fjellerupvej 54, Fjellerup, 5463 Harndrup.

SLETTERØDVEJ 34, "LYKKEGAARD", 5560 ÅRUP, tlf. 64-881398.
OLE JUUL, gårdejer, født d. 10.-0.-1918, søn af Lilli og Valdemar Juul, gift d.
25.-1.-1957 med Lise Jensen, arkitekt, født d. 16.-8.-1928, datter af Lillian Vett og
Svend Bøgelund Jensen. Parret har børnene: Eva, født d. 6.-10.-1950, Nina, født d.
19.-12.-1957 og Henrik, født d. 1.-6.-1959.
O.J. er forfatter. Han overtog ejendommen i 1967 fra Inge Kjems Knudsen. Den er
udflyttet fra Sletterød i 1857.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24,1 ha., heraf 4 ha. skov. 20 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1967. Svinestalden er opført i 1977 efter
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brand, desuden er der fodersiloer. Gården drives med en svineproduktion på ca. 750
slagtesvin årligt, den drives med løsdrift og udegående en stor del af året. Der er 2
traktorer.

SLETTERØDVEJ 36, "KRYBILY", RYDSKOV, 5560 ÅRUP, tlf. 64-881320.
FINN BAADSGAARD BRUUN, gårdejer, født d. 22.-11.-1933, søn af Gerda og Henning
Baadsgaard Bruun, gift d. 15.-5.-1955 med Anna Jensen, omsorgsmedhjælper, født d.
26.-2.-1934, datter af Marie og Mørk Jensen. Parret har børnene: Margit, født d.
4.-2.-1956 og Morten, født d. 19.-2.-1959.
F.B.B. overtog ejendommen d. 20.-6.-1962 fra Thorvald Reitz.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 11,2 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende moderniseret. Kostald og svinestald er opført i
1927, kostalden er ombygget til svinestald i 1975, men bruges nu til heste og svinestalden er ikke i brug, laden er fra 1948. Gårdens besætning er på 5 Islandske føl
hopper. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg og hvede. Der er 2 trak
torer, maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
SMEDSHOLM VEJ 1, SMEDSHOLM,
5592 EJBY, tlf. 64-461043.
RICHARD HANSEN, gårdejer,
født d. 27.-12.-1932, søn af Ka
ren Valborg og Niels Peter Han
sen, gift d. 28.-3.-1964 med An
na Guldberg, medhjælpende hustru,
født d. 21.-1.-1942, datter af
Asta og Jens Guldberg. Parret
har børnene: Jens Peder, født d.
24.-4.-1965, Niels Erik, født d.
29.-6.-1967, Svend Aage, født d.
27.-6.-1968, Hans Henrik, født d.

13.-10.-1974 og Karen Marie, født d. 17.-7.-1980.
R.H. overtog ejendommen i 1964 fra Marius Andersen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 10 ha., heraf 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende vedligeholdt. Kostalden er ligeledes opført i
1890 og laden i 1959. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer og 20 ung
dyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og
havre. Der er 2 traktorer og 1 bugserbar mejetærsker. Maskinstation anvendes kun
lidt.
STIKKELSBÆRGYDEN 4, "RAVN
KÆR", ESKØR, 5592 EJBY, tlf.
64-781033.
JOHANNES PETERSEN, gårdejer,
født d. 2.-12.-1916, søn af Anna
Caroline og Carl Hansen Peter
sen, gift d. 2.-12.-1943 med Ing
rid Føns, medhjælpende hustru,
født d. 25.-6.-1924, datter af
Karen og Peter Føns. Parret har
sønnen Finn, født d. 15.-4.-1958.
J.P. overtog ejendommen d. 23.9.-1943 fra sin mor, nuværende
ejer er 5. generation på gården, som indtil 1916 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29 ha., heraf 3,5 ha. mose, der er tilkøbt 1,8 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Kostalden er opført i 1876 og ombygget til svinestald i
1966, s vinestalden er opført i 1918 og senere ombygget til maskinhus, laderne er fra
1952 og 1959. Gården drives med en svineproduktion på 9 årssøer og ca. 160 solgte
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Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation anvendes til en del af markar
bejdet.

STOREGADE 50, "BJØRNEKÆR",
HUSBY, 5592 EJBY, tlf. 64781122.
JØRGEN BJØRNEKÆR JENSEN,
gårdejer, født d. 24.-2.-1931, søn
af Sigrid og Lars Peter Jensen,
gift d. 10.-7.-1970 med Anny Jør
gensen, født d. 15.-1.-1947, dat
ter af Getrud og Kristian Jørgen
sen. Parret har børnene: Kim,
født d. 22.-9.-1970 og Pia, født
d. 30.-1.-1975.
J.B.J. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 26.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1895. Indtil 1916 var den
fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.520.000 (under omvurdering). Areal 44 ha., heraf 1 ha. mose og 1
skov. Der er tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende moderniseret. Kostald, svinestald og lade er
opført i 1904 samt maskinhus i 1965, desuden er der udendørs køresilo. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

STOREGADE 59, "FARSHØJ",
HUSBY, 5592 EJBY, tlf. 64-781228.
ERNST RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 5.-2.-1932, søn af Mathil
de og August Rasmussen, gift d.
1.-7.-1961 med Anna Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-5.- 1936, datter af Sara og
Arthur Nielsen. Parret har bør
nene: Jørgen, født d. 29.-1.-1963,
Jens, født d. 25.-7.-1965 og Kir
sten, født d. 21.-3.-1967.
E.R. driver en del maskinstation.
Han overtog gården i 1961 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som
indtil 1916 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 19,3 ha., heraf 0,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende moderniseret. Kostald er opført i 1852 og om
bygget til svinestald i 1970, svinestalde er opført i 1961 og 1972, slagtesvinestald i
1978, lade i 1852, maskinhus i 1979 og gylletank i 1978. Gården drives med en svine
produktion på 45 årssøer og ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt kulfyr.
STORE LANDEVEJ 14, "UDRIDERGAARD", INDSLEV, 5580 NR. ÅBY, tlf. 64-421592.
NIELS BANG OLSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1940, søn af Marie og Johannes Olsen,
gift d. 4.-12.-1965 med Lissi Bang Nielsen, teknisk tegner, født d. 22.-8.-1939, datter
af Jenny og Kristian Nielsen. Parret har børnene: Søren, født d. 2.-7.-1970, Marianne,
født d. 12.-7.-1972 og Lene, født d. 1.-12.-1975.
N.B.O. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole og er desuden medlem af menig
hedsrådet. Han overtog gården i 1964 fra Christian Hansen. Den var oprindelig ud
ridersted, hvor man skiftede heste for postdiligencen.
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19,3 ha., heraf tilkøbt 20. Der er
forpagtet 23,1 ha. og 5 ha. fri
jord. Siden sidste vurdering er
"Indslev Højgaard" tilkøbt og jor
den er lagt til "Udridergaard",
bygningerne er solgt fra.
"Udridergaard"s stuehus er opført
i 1877 og løbende moderniseret.
Kostalden er fra 1972, svinestald
fra 1967, lade fra 1940, maskin
hus fra 1974 og gylletank fra
1980, desuden er der udendørs
køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 40 slagtekalve, af
racen Jersey, og en slagtesvineproduktion på ca. 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, konservesærter, maltbyg og hvede. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt brændefyr. På
gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng til hjælp og maskinstation bruges kun
lidt. N.B.O. ejer og driver desuden Bubbelvej 10, 5592 Ejby.
STORE LANDEVEJ 43, "TAARUPGAARD", INDSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64-461518.
BENDIX ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 19.-8.-1921, søn af Kristine og Anders
Østergaard, gift d. 5.-11.-1966 med Anna-Marie Kring, lærerinde og medhjælpende
hustru, født d. 21.-6.-1930, datter af Cecilia og Kristian Kring. Parret har børnene:
Christine Charlotte, født d. 4.-2.-1969 og Andreas Martin, født d. 17.-7.-1973.
B.Ø. har været på Tommerup Højskole og Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 11.-3.-1969 fra Niels Mathiasen. Den blev udflyttet fra Tårup i 1931/32.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 31,5 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er alle opført i
1931/32. Gården drives med en kvægproduktion på 15 ungdyr, af racen SDM, og en
svineproduktion på 5 årssøer og ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er hvede, byg, raps og rajgræsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 tårn
siloer samt varm og kold lufts tørreri.

STORE LANDEVEJ 116, "FJELD
STED MØLLEGAARD", FJELD
STED, 5463 HARNDRUP, tlf.
64-881116.
ARNE MØLLER, gårdejer, født
d. 4.-9.-1943, søn af Thyra og
Niels Møller, gift d. 22.-11.-1969
med Ingrid Skytte, sygehjælper,
født d. 19.-11.-1947, datter af
Edith og Erik Skytte. Parret har
børnene: Britt, født d. 11.-12.1970 og Alice, født d. 24.-8.1972.
A.M. overtog ejendommen d. 1.-6.-1967 fra sin far, nuværende ejer er 6. generation
på gården, som er udstykket fra "Billesbølle Hovedgaard" i begyndelsen af 1800-tallet.
Gården er udflyttet fra Fjeldsted By i 1857.
Ejendomsskyld 2.060.000. Areal 44 ha., heraf 2,4 ha. skov og 2,4 ha. eng. Der er
tilkøbt 8,3 ha. Derudover er der en grusgrav, som delvis er udlejet.
Stuehuset, kostalden og svinestalden er opført i 1926, halvdelen af kostalden er
ombygget til produktionshal for grøntsager, hestestalden er ombygget til svinestald i
1970, laden er ombygget til lagerhal, sorterrum for grøntsager er opført i 1989 og
maskinhus i 1910. Gården drives med en kvægproduktion på 19 slagtekalve, af racen
SDM, samt en svineproduktion på 17 årssøer og ca. 300 solgte smågrise årligt, der
udover er der 6 får af racen Texel og 1 ponyhest. Planteproduktionens salgsafgrøder
er maltbyg, rosenkål, rødbeder, kartofler, asparges og diverse andre grøntsager.
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sprinklervandingsanlæg, rosenkålhøster og sorteringsanlæg, rødbedeoptager og sorte
ringsanlæg, kartoffeloptager med tank og sorteringsanlæg + diverse specielle såmaski
ner, kornloft, kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper og 1
skoledreng, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STRANDGÅRDSVEJ 6, BRO, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-442015.
KELD RINGER, landmand, født d. 9.-3.-1948, søn af Asta og Børge Ringer, bor sam
men med Grete Madsen, advokatsekretær, født d. 22.-12.-1955, datter af Edna og
Arne Madsen. Parret har børnene: Dorte, født d. 30.-5.-1981 og Lars, født d.
19.-5.-1984.
K.R. har et montagefirma. Han overtog ejendommen i 1977 fra Aksel Sørensen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 7 ha. og der er forpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og 1958 og ombygget senest i 1989/90. Kostalden er om
bygget i 1977, lade og maskinhus er opført i 1951 og 1958 samt rugeri i 1990. Gården
drives med en kvægproduktion på 6 årsammekøer og 9 ungdyr, af racen Limousine,
desuden er der opdræt af vildænder. Der er 4 traktorer og 1 tårnsilo. På gården er
ansat medhjælper i sæsonen og maskinstation anvendes kun lidt.

TANDERUPVEJ 91, "ØSTERVANG",
EMTEKÆR, 5592 EJBY, tlf. 64781034.
AKSEL JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 18.-10.-1948, søn af Ellen
og Martin Jørgensen, gift d. 19.10.-1978 med Inger Larsen, med
hjælpende hustru, født d. 6.-2.1949, datter af Laura og Poul
Larsen. Parret har børnene: Hans
Peter, født d. 4.-3.-1981 og Ka
trine, født d. 19.-4.-1983.
A.J. er uddannet på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1976 fra sin mor, nuværende ejer er 6.
generation på gården, som indtil 1916 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.360.000. Areal 52,5 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende moderniseret. Kostald og svinestald er opført i
1900, kostalden er ombygget til svinestald i 1985, en hestestald er tillagt som svi
nestald i 1958, lade og maskinhus er fra ca. 1700 og senere restaureret, gylletanken
er fra 1972. Gården drives med en svineproduktion på ca. 2.200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og foderærter. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 1 skoledreng til hjælp.
TELLERUPVEJ 15, "STENAGERGAARD", TELLERUP, 5591 GELSTED, tlf. 64-491109.
HANS ERIKSEN HALD, gårdejer, født d. 3.-10.-1960, søn af Minna Kristine Hald og
Aage Hald, gift d. 6.-6.-1987 med Hanne Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 24.2.-1957, datter af Anna og Hans Knudsen. Parret har sønnen Lars, født d. 28.-10.1988.
H.E.H. er uddannet på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han overtog ejendommen i
1985 fra sin mor, nuværende ejer er 13. generation.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 43 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1929 og
ombygget til svinestald i 1986, svinestalden er renoveret og ombygget i 1986, ny so
stald og maskinhus er opført i 1988, laden er ombygget til tørreri, desuden er der
fodersilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer og ca.
2.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg,
raps, havre og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges kun lidt.
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ERIK JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 21.-7.-1927, søn af Anna
og Marius Jørgensen, gift d.
22.-11.- 1952 med Grethe Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 6.-1.- 1932, datter af Olga og
Peder Møller Hansen. Parret har
børnene: Anne Lisbet, født d.
2.-5.- 1953, Irene, født d.
4.-8.-1954 og Torben, født d.
2.-11.-1958.
E.J. er uddannet på Korinth Landbrugsskole og sidder i bestyrelsen for Fyns Andels
Foderstofforening, Gelsted. Han overtog ejendommen i 1966 fra sin far, nuværende
ejer er mindst 4. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38 ha., heraf 2,2 ha. skov. Der er tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende moderniseret. Kostalden og svinestald er opført
i 1928, kostalden er ombygget til svin i 1966, svinestalden fik nyt inventar i 1974,
disse bygninger bruges ikke til dyr nu, lade og maskinhus er opført i 1951. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og konservesærter. Der er 2 trak
torer, tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
TELLERUPVEJ 40, "TELLERUPGÄRD", TELLERUP, 5591 GELSTED, tlf. 64-491463.
HILMAR CHRISTENSEN, forstander, født d. 5.-4.-1944, søn af Hans og Jenny Christen
sen, gift d. 20.-6.-1970 med Ingerlise Rasmussen, husholdningsleder, født d. 3.-7.-1943,
datter af Sofie og Thorvald Rasmussen. Parret har børnene: Rikke, Rune og Rasmus.
H.C. overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Emil Jensen.
Areal 40 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 0,5 ha. skov og 4 ha. juletræer. Derudover er
der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1944. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og
sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.

TROLDEMOSELED 7, "TAARUP SKOVGAARD", TÄRUP, 5591 GELSTED, tlf. 64491198.
CHRISTIAN THORØ, gårdejer, født d. 13.-3.-1931, søn af Laura og Juhl Thorø, gift d.
19.-5.-1962 med Karen Jørgensen, medhjælpende hustru, datter af Marie og Martin
Jørgensen. Parret har sønnerne Jørgen og Lars.
C.T. er uddannet på Dalum Landbrugsskole, han er formand for kreds 13 MD-Foods og
medlem af regionsbestyrelsen. Han overtog ejendommen i 1962 fra sin far. Den er
udstykket fra Tårup By.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12,4 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret. Kostald opført i 1978, svinestald i
1966, lade 1912 og maskinhus i 1983, desuden er der fodersilo og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer og 32 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer, maskin
station anvendes til en del af markarbejdet.

TYBRINDVEJ 16, "HUSBYGAARD", HUSBY, 5592 EJBY, tlf. 64-781140.
BENTE OG LEO JENSEN, gårdejere.
L.J. er født d. 3.-7.-1951, søn af Martha og Eigil Jensen.
B.J. er født d. 22.-9.-1958, datter af Irene og Bernhard Damgaard. Parret blev gift d.
3.-7.-1976 og har sønnen Brian, født d. 16.-4.-1979.
L.J. er inspektør og ejer af Odense Hundepatrulje. De overtog ejendommen d. 15.-6.1976 fra Agnete og Finn Rasmussen. Den var indtil 1958 forpagtergård under "We
delsborg".
Ejendomsskyld 370.000. Areal 1,5 ha. og der er forpagtet 5,5 ha.
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"Husbygaard"s stuehus er opført i
1845 og løbende restaureret. Ko
stalden er opført i 1912, laden i
1942, desuden er der vinkelbyg
get hønsehus fra 1909. Gårdens
besætning er på 3 Frederiksborg
heste. Der er 1 traktor, maskin
station anvendes til en del af
markarbejdet.

TYBRINDVEJ 30, "SOLBJERGGAARD", ESKØR, 5592 EJBY, tlf. 64-781154.
HANS HAGSTEN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1917, søn af Marie og Rasmus
P. Rasmussen, gift d. 4.-4.-1948 med Maren Kjeldsen, født d. 3.-3.-1925 og død i
1986, datter af Laura og Kristian Kjeldsen. Parret har børnene: Else Marie, født d.
14.-9.-1950, Anne Grethe, født d. 13.-4.-1955, Aase, født d. 21.-12.-1957, og Inge,
født d. 28.-4.-1964.
H.H.R. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen fra Wedels
borg Gods, hvor den tidligere var forpagtergård.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet og restaureret omkring 1950. Kostal
den er opført i begyndelsen af 1950'erne, desuden er der svinestald og lade. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 3 traktorer og plansilo.
Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
H.H.R. ejer og driver desuden "Sjobjerggaard", Sjobjergvej 11, Husby, 5592 Ejby.
TYBRINDVEJ 37, "LERET", ES
KØR, 5592 EJBY, tlf. 64-781229.
ARNE HANSEN, gårdejer, født
d. 26.-3.-1937, søn af Lilli og
Christian Hansen, gift d. 18.-11.1961 med Else Jørgensen, med
hjælpende hustru, født d. 19.-7.1940, datter af Esther og Lau
rits Jørgensen. Parret har børne
ne: Michael, født d. 1.-10.-1964,
Anette, født d. 23.-6.-1966 og
Jesper, født d. 6.-8.-1972.
A.H. sidder i repræsentantskabet
for MD-Foods region Fyn. Han overtog gården d. 11.-6.-1961 fra Ejnar Julius Hansen.
Den var tidligere fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13 ha., der er tilkøbt 7,2 ha. og forpagtet 46,8 ha.,
heraf 11 ha. eng.
Stuehuset er gradvis restaureret. Kostalden er opført i 1972, svinestalden i 1956 og
ombygget til ungkreaturer i 1986, maskinhus opført i 1987 og halmhjælm i 1977, des
uden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 36
ungdyr og 8 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.

TÅRUP UDLOD 3, "BROLYKKE", TÅRUP MARK, 5591 GLESTED, tlf. 64-491214.
KAJ NICOLAJSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1938, søn af Karoline og Niels Nicolajsen,
gift d. 7.-10.-1983 med Birte Lisbjerg Larsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-10.1943, datter af Alice Lisbjerg og Niels Peder Larsen. Parret har børnene: Lona, født
d. 16.-2.-1961, Connie, født d. 18.-10.-1963, Margit, født d. 21.-9.-1965 og Allan, født
d. 2.-11.-1967.

-99Kaj Nicolajsen sidder i bestyrel
sen for Gelsted Elforsyning og i
bestyrelsen for Gelsted-Tårup
Vandværk. Han overtog ejendom
men i 1967 fra sin far. Fra 1962
til 1967 var gården forpagtet af
K.N.
Ejendomsskyld 2.220.000. Areal
24,8 ha., dette tal er incl. 4,4
ha. til ejendommen Tårup Udlod
11.
Stuehuset er opført i 1924 og lø
bende moderniseret. Kostald og
svinestald er opført i 1983 efter brand, lade og gylletank er opført i 1983 og
maskinhus i 1984, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 24 årskøer og 24 ungdyr, af racen Jersey, og en svineproduktion på 14
årssøer og ca. 300 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukker
roer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og brænderfyr.

TÅRUP UDLOD 35, "SKOVLUND",
TÅRUO MARK, 5591 GELSTED,
tlf. 64-491409.
POUL HANSEN, husmand, født
d. 10.-9.-1932, søn af Karen og
Carl Hansen, gift d. 12.-5.-1961
med Hanne Lotte Kirbis, husmor,
født d. 14.-2.-1938, datter af
Maria og Otto Kirbis. Parret har
børnene: Ib, født d. 25.-1.-1963
og Iris, født d. 12.-7.-1967.
P.H. overtog ejendommen i 1965
fra Hans Christensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 7,6 ha. og der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende vedligeholdt. Kostalden er opført i 1976, svinestalden er ombygget til kvægstald, staklade er fra ca. 1970, maskinhus fra 1980 og
desuden er der fodersilo. Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer og 26
ungdyr af racen Jersey og blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
rug. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
VARBJERGVEJ 6, "HØJRUP
SKOVGAARD", Å-HØJRUP, 5464
BRENDERUP, tlf. 64-442300.
JØRGEN OG ERLING MØLLER
DAMGAARD, gårdejere, sønner
af Kristine og Kristian Damgaard.
J.M.D. er født d. 6.-5.-1956, han
bor sammen med Bente Engaard
Nielsen, smørrebrødsjomfru, født
d. 14.-5.-1958, datter af Marie
og Kristian Nielsen. De har bør
nene: Lars, født d. 29.-3.-1987
og Claus, født d. 30.-6.-1989.
E.M.D. er født d. 1.-9.-1957. Han er vejmand. Brødrene er uddannet på Dalum Land
brugsskole. De overtog ejendommen d. 1.-6.-1989 fra Magrethe og Eli Mortensen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 29,6 ha., heraf 6 ha. skov. 60 ha. er forpagtet af
J.M.D.
Stuehuset og avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er alle opført i

-1001864, desuden er der maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, byg og græsfrø. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og frøtørreri.

VARBJERGVEJ 19, "AAHØJRUPLUND", Å-HØJRUP, 5464 BRENDERUP, tlf. 64442803.
POUL DREYER NIELSEN OG BIRGIT ERIKSEN, gårdejere.
P.D.N. er født d. 28.-3.-1956, søn af Ruth og Knud Dreyer Nielsen. B.E. er født d.
26.-7.-1962, datter af Kirten og Hans Nicolai Eriksen.
P.D.N. er murer. Parret overtog ejendommen d. 1.-4.-1989 fra Hans Esmann.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 15,4 ha., heraf 1,5 ha. skov og eng. 12 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1860 og tilbygget i 1961. Kostald er opført omkring 1901, lade
fra ca. 1900 og desuden er der maskinhus. På gården opdrættes høns, ænder og gæs.
Der er 4 traktorer.
VARBJERGVEJ 31, "VARBJERGGAARD", VARBJERG, 5464 BREN
DERUP, tlf. 64-441645.
KARLO NIELSEN, gårdejer, om
tales under Åbakkevej 29, 5464
Brenderup.
K.N. overtog ejendommen d. 1.1.-1985 fra Carl Gunnar Jørgen
sen. Den var indtil 1872-73 fæste
gård under "Kærsgaard".
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal
30 ha., heraf 5 ha. eng og 1,5
ha. skov. Der er tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er alle opført
mellem 1900 og 1910. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og sukkerroer.
Gården drives sammen med Åbakkevej 29, 5464 Brenderup.
VEJRUPVEJ 46, "ROSENLUND", 5464 BRENDERUP, tlf. 64-481791.
BO GADER KÆR PEDERSEN, kvægbrugstekniker, født d. 15.-7.-1960, søn af Kirsten
og Ib Kær Pedersen, gift d. 20.-8.-1988 med Bente Annette Sørensen, køkkenleder,
født d. 21.-6.-1962, datter af Marie og Alfred Sørensen.
B.G.K.P. er uddannet husbrugstekniker og er ansat på landskontoret i Skejby. Han
overtog gården d. 1.-6.-1988.
Areal 21,6 ha., heraf 2 ha. eng. Derudover er der forpagtet 48 ha.
Stuehuset er moderniseret i 1991, desuden er der kvægstalde, lade, gylletank og
indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 100 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, korn, raps og konservesærter.
Der er 3 traktorer og staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 skoledreng og
der bruges maskinstation.

VEJRUPVEJ 49, "ELMEGAARD", VEJRUP, 5465 BRENDERUP, tlf. 64-881003.
OLE JUUL HAUGAARD PEDERSEN, gårdejer, omtales under Sandhøjsvej 3, 5463
Harndrup.
O.J.H.P. overtog ejendommen i 1976 fra Federikke og Aage Nielsen, nuværende ejer
er 6. generation.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23,1 ha., heraf 3,3 ha. eng, mose og kratskov.
Stuehuset er opført i 1868. Der er kun stuehuset tilbage af en oprindelig 4-længet
gård, men det er solgt fra. Gården drives sammen med Sandhøjsvej 3, 5463 Harndrup.
VEJRUPVEJ 57, "TOFTEGAARD", VEJRUP, 5464 BRENDERUP, tlf. 64-481103.
HOLGER NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1912, søn af Johanne og Peter Blaabjerg
Nielsen, gift d. 24.-5.-1941 med Mary Kirstine Hansen, medhjælpende hustru, født d.
19.-5.-1918, datter af Nielsmine og Rasmus Hansen. Parret har børnene: Jytte, født d.
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12.-8.-1943, Birthe, født d. 10.-8.-1947, Gunnar, født d. 23.-10.-1951 og Inge, født d.
13.-11.-1953. H.N. overtog ejendommen i 1941 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 11 ha., der er bortforpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senere moderniseret. Kostald og svinestald har
fået fast tag i 1960 og 1969, maskinhuset er fra 1972. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer og byg. Der er 1 traktor, maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.
VEJRUPVEJ 59, "VEJRUP SØNDERGAARD", VEJRUP, 5464
BRENDERUP, tlf. 64-481072.
JØRGEN KASTRUP, gårdejer,
født d. 13.-12.-1942, søn af Bodil
Sofie og Rasmus Kastrup, gift d.
27.-3.-1970 med Kirsten Dreymann,
børneforsorgspædagog, født d.
27.- 6.-1946, datter af Karen og
Anders Dreymann. Parret har
børnene: Søren, født d. 26.-11.-1971
og Anders, født d. 21.-5.-1976.
J.K. er uddannet på Dalum Land
brugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1973 fra sin far, nuværende ejer er
mindst 5. generation på gården, som oprindelig var fæstegård under "Kærsgaard". I
1825 blev gården frikøbt af J.K.'s tipoldefar, Hans Jeppesen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 26,6 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende moderniseret. Kostalden er opført i 1858, ny
stald i 1974, ungdyrstald i 1980 efter brand, lade, maskinhus, foderhus og gylletank er
alle opført i 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 60 ungdyr og
45 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. Maskin
station anvendes til en del af markarbejdet.

VEJRUPVEJ 69, "SKOVGAARD",
TÄRUP, 5592 EJBY, tlf. 64461301.
FRODE LARSEN, gårdejer, født
d. 12.-3.-1927, søn af Mary og
Villam Larsen, gift d. 23.-6.-1973
med Ingelene Mathilde Hinrichsen, lærer, født d. 24.-2.-1931,
datter af Kirstine og Johannes
Hinrichsen. Parret har børnene:
Helge, født d. 29.-9.-1954, Gud
run, født d. 28.-5.-1956, Anne
Bodil, født d. 12.-4.-1957, Hen
rik, født d. 1.-9.-1959 og Vagn, født d. 23.-6.-1961.
F.L. er uddannet på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1966
fra sin far, som overtog den d. 1.-9.-1924. Indtil begyndelsen af 1800-tallet var gården
fæstegård under "Kærsgaard".
Ejendomsskyld 3.215.000. Areal 63 ha., heraf 2,5 ha. granplantage og 2 ha. skov. Der
er tilkøbt 26 ha. og forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført omkring 1865 og løbende moderniseret. Kostalden er ombygget i
perioden 1938-67 og bygget om-til svinestald, svinestalden er ombygget i perioden
1962-67, laden er opført i 1943 og maskinhus i 1975. Gården drives med en svinepro
duktion på ca. 200-300 slagtesvin årligt og en kvægproduktion på 8 årsammekøer, 3
ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, konservesærter, hvede, maltbyg og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt brændefyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper og 1 løst ansat skoledreng. Maskinstation anvendes kun lidt.
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POUL VERNER NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1923, søn af Anna Rasmine og Knud
Valdemar Nielsen.
P.V.N. overtog ejendommen i 1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 11,5 ha. og der er forpagtet 1,1 ha. til græsning.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1959. Kostald og lade er fra omkring 1800,
maskinhuset er fra 1985, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 21 årskøer, 19 ungdyr og 11 slagtekalve af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer. P.V.N.'s bror er an
sat som medhjælper på gården og maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

VESTERMOSEVEJ 2, "MOSEGAARD
NØRREGAARD", MOSEGÅRD,
5580 NR. ÅBY, tlf. 64-421045.
PEDER NØRREGAARD HANSEN
OG BENT NØRREGAARD HAN
SEN, gårdejere, omtales under
Skovbovej 6, "Ørslev Lindegaard",
5592 Ejby.
Brødrene overtog ejendommen d.
1.-6.-1969 fra deres far, Karl
Anton Hansen, nuværende ejere
er mindst 5. generation på går
den, som indtil 1907 var fæste
gård under "Wedelsborg". Den blev frikøbt af Karen Hansen, som var P.N.H. og
B.N.H.'s bedstemor. Gården blev udflyttet efter en brand i 1881.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 31,4 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er frasolgt 1,5 ha.
og forpagtet 0,8 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er alle opført i
1881, kostalden er moderniseret i perioden 1960-62, svinestalden i 1961, maskinhuset
er fra 1954. På gården er der kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation anvendes
kun lidt. Gården drives sammen med Skovbovej 6, 5592 Ejby.
WEDELSBORGVEJ 5, "EJLERSMINDE", EMTEKÆR, 5592 EJBY,
tlf. 64-781084.
HANS PREBEN EJLERSEN, gård
ejer, født d. 10.-3.-1928, søn af
Ane Marie Kathrine og Ejler
Mads Ejlersen, gift d. 18.-5.-1957
med Henny Mortensen, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-6.-1934,
datter af Thyra Andrea og Mor
ten Mortensen. Parret har bør
nene: Flemming, født d. 1.-9.-1960,
Hartvig, født d. 10.-9.-1963,
Betty Marie, født d. 7.-10.-1965 og Erik, født d. 27.-7.-1968.
H.P.E. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra sin
far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 31 ha., heraf 2,8 ha. skov og 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1973. Svinestalde er opført i 1959 og 1974, lade er ombygget i
1970, maskinhus er opført i 1966 og gylletank i 1987. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer og ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

WEDELSBORGVEJ 62, SDR. ÅBY, 5592 EJBY, tlf. 64-781027.
BENT DAHL, gårdejer, født d. 15.-5.-1930, søn af Kristiane og Karl Dahl, gift d.
15.-5.-1955 med Asta Brandt, medhjælpende hustru, født d. 21.-2.-1934, datter af
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Kristine og Jens Brandt. Parret har børnene: Flemming, født d. 6.-1.-1957, Alis, født
d. 18.-5.-1960, Gitte, født d. 21.-5.-1967 og Erik, født d. 18.-11.-1970.
B.D. overtog ejendommen d. 1.-3.-1955 fra Lars Peter Larsen. Den er udstykket fra
Sdr. Åby-Husby Præstegård.
Ejendomsskyld 965.000. Areal 14 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende moderniseret. Kostald, svinestald, lade og ma
skinhus er bygget i flere omgange, desuden er der gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer og plansilo.
Maskinstaion anvendes til en del af markarbejdet.

ÆBLEGYDEN 1, "BUBBEL EGEGAARD", BUBBEL, 5592 EJBY,
tlf. 64-461134.
POUL HANSEN, gårdejer, født d.
3.-10.-1934, søn af Kamilla og
Johannes Hansen, gift d. 7.-8.1971 med Lis Lomholt Rasmus
sen, medhjælpende ægtefælle,
født d. 28.-7.-1934, datter af
Grethe og R. Chr. Rasmussen.
Parret har datteren Birgitte,
født d. 17.- 5.-1972.
P.H. er uddannet på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1960 fra sin morbror, Niels Jørgen Hansen,
nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1795.
Den blev frikøbt som fæstegård fra "Kærsgaard" i 1828.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14,7 ha., heraf 1 ha. mose. Der er frasolgt 0,5 ha. og
forpagtet 5,3 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne, kostald, svine
stald og lade, er opført i 1868. Kostalden er tilbygget i 1968 og 1973, svinestalden er
ombygget i anden længe i 1968, maskinhuser opført i 1977, roehus i 1973 og desuden
er der 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og
40 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg.
Der er 3 traktorer, 1 roeoptager og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 deltids medhjælper, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ØRSLEVVEJ 25, "ELLESØGAARD",
ELLESØ, 5592 EJBY, tlf. 64461087.
ELLINOR ANDERSEN, gårdejer,
født d. 26.-8.-1912, datter af
Laura og Niels Møller Gormsen,
gift d. 18.-4.-1938 med Meinhardt
Mygind Andersen, født d. 27.-6.1905 og død i 1978, søn af Marie
og Jens Hansen Andersen. Parret
har børnene: Ida, født d. 28.-2.1943 og Betty, født d. 23.-1.1949.
Ejendommen er overtaget d. 1.-11.-1954 fra Jørgen Christian Hansen. Indtil 1916 var
gården fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 48 ha., heraf 2 ha. mose. 45 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset, som løbende er restaureret, og avlsbygninger, kostald, svinestald og lade,
er alle opført omkring 1880, og maskinhuset er fra 1972. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Gården drives sammen med Sjobjergvej 8,
Husby.
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ELLESØ, 5592 EJBY, tlf. 64462120.
CHRISTIAN GREVE, gårdejer,
omtales under Ørslevvej 37.
C.G. overtog gården i 1987 fra
Svend Aage Pedersen, nuværende
ejer er 4. generation på gården,
som indtil 1916 var fæstegård
under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.222.000. Areal
49 ha., heraf 2,2 ha. skov og
eng. Der er tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset, som er løbende restaureret, kostald og s vinestald er opført i 1894. Kostal
den er ombygget til svinestald i 1964, svinestalden er moderniseret og tilbygget i
1954, maskinhuset er fra 1967 og desuden er der udendørs køresilo. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og græsfrø. Der er tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med Ørslevvej 37, 5592 Ejby, som
C.G. også ejer og driver.

ØRSLEVVEJ 37, "ENGGAARD",
ØRSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64462120.
CHRISTIAN GREVE, gårdejer,
født d. 15.-2.-1948, søn af Erna
og Jørgen Greve, gift d. 28.-6.-1976
med Lis Mortensen, lærer, født
d. 4.-1.-1951, datter af Inge og
Axel Mortensen. Parret har bør
nene: Mads, født d. 8.-4.-1976
og Rasmus, født d. 10.-7.-1979.
C.G. overtog gården d. 1.-6.-1987
fra Svend Aage Pedersen. Den
var indtil 1916 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29,8 ha.
Stuehuset og kostalden er opført i 1917, begge er senere moderniseret, desuden er der
maskinhus. Gårdens besætning er på 5 får af racen Hornet-Dorset. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og græsfrø. Der er 5 traktorer, 2
mejetærskere, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
C.G. ejer og driver desuden "Højgaard", Ørslevvej 32, Ellesø, 5592 Ejby.
ØRSLEVVEJ 47, "SOLVANGGAARD", ØRSLEV, 5592 EJBY, tlf. 64-461380.
JOHANNES RASMUSSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1927, søn af Marie Katrine og Carl
Christian Rasmussen, gift d. 26.-9.-1958 med Kaja Marie Jørgensen, medhjælpende hu
stru, født d. 23.-1.-1926, datter af Magrethe og Theodor Jørgensen. Parret har børne
ne: Merete Elisabeth, født d. 10.-9.-1948 og Eva Marianne, født d. 3.-11.-1959.
J.R. er uddannet på Krabbesholm Højskole. Han overtog ejendommen d. 11.-6.- 1969
fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som indtil 1916 var fæstegård
under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1959. Kostald og lade er opført i 1909,
svinestald i 1953 og maskinhus i 1976, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 5 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford, derudover
er der 1 avlstyr og 3 kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinter
hvede og konservesærter. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo, kold lufts
tørreri samt brændefyr. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
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ÅBAKKEVEJ 14, "AAGAARD", Å-HØJRUP, 5464 BRENDERUP.
ANDERS JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Abakkevej 67.
A.J. overtog ejendommen d. 19.-12.-1972 fra Holger Hansen. Den har fra 1765-1972
været en slægtsgård.
Ejendomsskyld 2.540.000. Areal 41,1 ha.
Stuehuset er opført i 1868. Avlsbygningerne ventes nedrevet i 1990.
A.J. ejer og driver desuden "Brogaard", Abakkevej 67, Bro, 5464 Brenderup.
29, åbakken,
5464 BRENDERUP, tlf. 64-441645.
KARLO NIELSEN, frugtavler,
født d. 13.-3.-1941, søn af Kir
stine og Alfred Nielsen, gift d.
31.-3.-1962 med Jonna Mariussen,
medhjælpende hustru, født d.
12.-8.-1939, datter af Maren og
Jens Mariussen. Parret har bør
nene: Kaj, født d. 9.-8.-1962, Ib,
født d. 9.-8.-1962 og Kim, født
d. 10.- 8.-1967.
K.N. overtog ejendommen i 1962

Abakkevej

fra Karl Andersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 6,3 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret. Frugtlager er opført i 1980
og kølerum i 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, jordbær, frugt, byg
og hvede. Der er 3 traktorer, 1 tågesprøjte og plantemaskiner. I sæsonen er ansat 1
skoledreng og maskinstation bruges til høst.
K.N. ejer og driver desuden "Varbjerggaard", Varbjergvej 31, 5464 Brenderup.

Abakkevej

43, "rosenhøj",
BRO, 5463 BRENDERUP, tlf.
64-441441.
KNUD CHRISTIAN KNUDSEN,
husmand, født d. 27.-10.-1926,
søn af Anna Petrine og Niels
Christian Knudsen, gift d. 27.6.-1953 med Annette Prior, med
hjælpende hustru og husholdnings
lærer, født d. 3.-3.-1926, datter
af Henny og Aage Prior. Parret
har børnene: Ellen, født d. 27.3.-1954 og Jane, født 28.-7.-1955.
K.C.K. er uddannet på Korinth Landbrugsskole og uddannet agronom fra Landbohøj
skolen. Han overtog ejendommen d. 1.-5.-1955 fra Arne Thomsen. Gården er udflytter
gård fra Bro sidst i 1800-tallet, den blev genopbygget efter brand i 1901.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 7,3 ha., heraf 1,3 ha. eng og tørvemose. Der er tilkøbt
2,3 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende restaureret. Svinestalde opført i 1959-64, ma
skinhus i 1973 og desuden er der halmloft. Planteproduktionens salgsafgrøder er blom
mer, kirsebær og æbler. Der er 2 traktorer, tågesprøjte, plantemaskiner og halmfyr.

Abakkevej

67, "brogaard", bro, 5464 brenderup, tlf. 64-441499.
ANDERS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1939, søn af Nanna og Vilhelm Jørgen
sen, gift d. 12.-5.-1962 med Janne Normmann, journalist, født d. 7.-12.-1938, datter
af Inge og forhv. minister A.C. Normann. Parret har børnene: Inge, født d. 12.-1.-1964
og Lau, født d. 11.-3.-1966.
A.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 9.-1.-1964 fra
Christian Iskov Andersen. Den var tidligere fæstegård under "Gyldensteen", og blev
frikøbt i 1850, og har siden haft skiftende ejere.
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Ejendomsskyld 4.450.000. Areal 63 ha., heraf TJ ha. marginaljord. Der er tilkøbt 30
ha. og forpagtet 8,2 ha.
Stuehuset er opført i 1883. Staldene er ombygget til korn- og maskinlager. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 med
hjælper.
A.J. ejer og driver desuden "Aagaard", Åbakkevej 14, Å-Højrup, 5464 Brenderup.

-107-

KERTEMINDE KOMMUNE

BAKKEGÅRDSVEJ 7, "BAKKEGAARD", 5390 MARTOFTE, tlf. 65-341132.
SIMON LARSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1934, søn af Marie og Carl Marius Larsen,
gift d. 4.-4.-1981 med Ingerlis Christensen, lærer, født d. 1.-2.-1943, datter af Marie
og Carl Christensen. Parret har børnenes Flemming, født d. 3.-2.-1970, Heidi, født d.
20.-10.-1972 og Esben, født d. 21.-7.-1982.
S.L. er uddannet på Haslev Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-6.-1970 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
ca. 1880. På gården findes en høj "Hesthøj", også kaldet "Dronning Esters Høj". Højen
blev udgravet i 1934 og der blev fundet et gravkammer med 40 skeletter.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 25,7 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1887 og blev restaureret første gang i perioden 1914-16.
Kostald er opført omkring 1887, svinestald ca. 1893, lade ca. 1890 og maskinhus 1983.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, raps, vårbyg og ærter. Der er
4 traktorer, mejetærsker samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
anvendes til lidt af markarbejdet.
S.L. driver desuden Fynshovedvej 477, som er på 6 ha.
BOGENSØVEJ 254, "KRISTIANSMINDE", BOGENSØ, 5390 MAR
TOFTE, tlf. 64-341079.
TAGE PETERSEN, født d. 8.-2.1920, søn af Otto Petersen, Bir
kebjerg, gift d. 1.-3.-1947 med
Frida Frederiksen, født d. 8.-8.1925, datter af Frederik Frede
riksen. Parret har børnene: Hel
mer, født d. 26.-7.-1947, Torkild,
født d. 23.-6.-1948, Nanna, født
d. 8.- 12.-1951, Preben, født d.
10.-11.- 1955 og Ejler, født d.

28.-6.-1964.
T.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1964 fra sin
svigerfar, som købte den i 1917.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 38 ha., heraf 2,5 ha. plantage og 2 ha. eng. Al jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1899. Kostalden er udvidet i 1955, bl.a. med fast tag.
BREGNØR BYGADE 34, "DORTHEALUND", BREGNØR, 5300 KERTEMINDE, tlf.
65-324016.
HELGE OG POUL JEPPESEN, gårdejere.
P.J. er født d. 4.-5.-1924. H.J. er født d. 3.-6.-1956, søn af P.J.
H.J. er gift d. 9.-7.-1989 med Anne-Marie Nielsen, født d. 29.-11.-1960, datter af
Kurt Nielsen. Parret har datteren Pia, født d. 29.-5.-1989.
H.J. og P.J. overtog ejendommen d. 1.-7.-1985 fra Poul Andersen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. mose. Desuden er der forpagtet 14
ha.
Stuehuset er opført i 1963. Svinestalde er opført i 1963 og 1974, lade på 200
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kvadratmeter i 1974, maskinhus 1990 og gylletank på 1.100 kubikmeter i 1985. Gården
drives med en svineproduktion på 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, sukkerroer og raps. Der er 2 traktorer og plansilo.
BREGNØR BYGADE 72, "NYKÆRGÅRD", 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-321340.
BØRGE MADSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1925, søn af Mads og Astrid Madsen.
B.M. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1958 fra sin
far. Før Mads Madsen blev gården ejet af Lars Marius Madsen og Mads Madsen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 36 ha., heraf ca. 5 ha. eng. 15 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1872. Avlsbygningerne er opført i 1872, og omforandret efter
brand i 1978. Ungdyrstald opført i 1973, roehus 1975, maskinhus 1960 og foderhus i
1984, desuden er der køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og
45 ungdyr af racen RDM. Derudover er der en svineproduktion på 600 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver
og plansilo. Der er ført staldvarme til stuehuset.
BREMERSKOVVEJ 15, URUP,
5550 LANGESKOV, tlf. 65-391386.
LISBETH SCHMIDT OLSEN, gård
ejer, født d. 20.-1.-1950, datter
af dytte og Erik Markvard Ander
sen. L.S.O. har døtrene Charlot
te, født d. 12.-3.-1974 og Birgit
te, født d. 12.-8.-1976.
L.S.O. er maskinstationsleder.
Hun overtog ejendommen d.
20.-2.-1972 fra Erna og Kristian
Mortensen. På jorden findes et
voldsted.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 57 ha., heraf 5,5 ha. fredet eng og mose og 1 ha.
skov. Der er forpagtet ca. 50 ha. og tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført omkring 1864. Maskinhuset er opført i 1978 og kalklager i 1973.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede, rug, sukkerroer, ærter og
græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, roesåmaskine, kalkspreder,
ammoniaknedfælder, slamsuger, fræser, grubber samt halmfyr. På gården er ansat 3
medhjælpere.

BREMERSKOVVEJ 38, URUP,
5550 LANGESKOV, tlf. 65-391234.
ERLING RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 9.-3.-1947, søn af Marie
og A.P. Rasmussen, gift d. 10.10.-1975 med Hanne Bæk, spare
kasseassistent, født d. 7.-7.-1950,
datter af Kamma og Anders
Bæk. Parret har børnene: Mar
tin, født d. 8.-5.-1976, Folmer,
født d. 10.-7.-1978, Yvonne, født
d. 3.-4.-1981 og Daniel, født d.
27.-11.-1982.
E.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 6.-5.-1971 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 26,4 ha., heraf ca. 9 ha. skov og eng. Der er tilkøbt
17,3 ha. og forpagtet 32,5 ha.
Stuehuset er opført første gang omkring 1750 og er restaureret flere gange, sidst i
1975. Kostald opført i 1980, det er en bindestald til 42 køer, maskinhus, foderhus og
gylletank er opført i 1980. Desuden findes der 2 udendørs køresiloer fra 1981. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 5 slagtekalve af racerne
Jersey, RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer.
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E.R. driver desuden Langeskovvej 102, som er på ca. 15 ha.
BREMERSKOVVEJ 132, "BREMERSKOVGAARD", URUP, 5550 LAN
GESKOV, tlf. 65-391033.
KETTY HANSEN, gårdejer, født
d. 19.-10.-1932, datter af Johan
ne og Karl Andersen, gift d. 22.4.-1955 med Jørgen Hansen, født
d. 3.-4.-1930, død d. 2.-4.-1990,
søn af Karen og Henrik Hansen.
Parret har børnene: Lars, født d.
14.-10.-1959 og Anders, født d.
4.-9.-1963.
K.H. er forhenværende kontor
assistent. Parret overtog ejendommen i 1963 fra Karen og Henrik Hansen.
Ejendomsskyld 2.990.000. Areal 40 ha., heraf 1 ha. skov. Der er tilkøbt 7,2 ha. og
forpagtet 37,4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1803 og genopbygget efter brand i 1927. Kostald opført
omkring 1927 og ombygget til svinestald i 1966/67, svinestald opført omkring 1927,
fra begyndelsen af 1970 og til 1990 blev ialt 7 sostalde og fedesvinestalde opført og
renoveret. Lade opført ca. 1927 efter brand, maskinhuse opført 1927, 1973 og 1988,
gylletank i 1983. Gården drives med en svineproduktion på 240 årssøer, 4.000 solgte
smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
konservesærter, rug og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 svinefodermester og 2 medhjælpere,
maskinstation bruges til roesåning, roeoptagning og storballepresning.

BYSTÆVNEVEJ 15, 5390 MARTOFTE, tlf. 65-341391.
SVEND AAGE HJORTH NIELSEN,
gårdejer, født d. 22.-9.-1925, søn
af Karen og Aage Nielsen, gift
d. 3.-11.-1951 med Marie Trolle
Jacobsen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-3.-1926, datter af Fre
derikke og Marius Jacobsen. Par
ret har børnene: Elsebeth, født
d. 1.-4.-1952, Bjarne, født d.
21.-12.-1955, Britta, født d. 9.10.-1957, Tommy, født d. 30.-7.1959, Dorit, født d. 23.-3.-1962 og Annette, født d. 6.-9.-1965.
S.Aa.H.N. overtog ejendommen d. 1.-11.-1951 fra sin svigerfar, som overtog den i
1921. Nuværende ejer er mindst 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.790.000. Areal 74,7 ha., heraf 8,2 ha. skov og eng. Der er tilkøbt ca.
37 ha. og forpagtet 31,9 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og gennemrestaureret i perioden 1968-78. Kostalden er
ombygget til svinestald i 1956, fedesvinestalde er opført i 1963 og 1974 samt maskin
hus i 1975. Gården drives med en svineproduktion på 1.100 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, græsfrø og spinat. Der er 3 traktorer
og 1 mejetærsker, desuden 1 plansilo og 4 kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
S.Aa.H.N. driver også Bogensøvej 308 og Bystævnevej 25.

BØGESKOVVEJ 57, 5540 ULLERSLEV, tlf. 65-391605.
NIELS OTTO HANSEN, automekaniker, født d. 5.-9.-1953, søn af Helga og Valdemar
Hansen, gift med Dorit Anette Hansen, dagplejemor, født d. 6.-3.-1959, datter af Anni
og Holger Hansen. Parret har børnene: Charlotte, født d. 18.-9.-1979 og Henrik, født
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N.O.H. overtog gården d. 1.-6.-1989 fra dødsbo efter Svend Jensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 8,2 ha. og der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er restaureret i 1989. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, sukkerroer,
raps og hvede. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til roesåning,
roeoptagning og sprøjtning. N.O.H. ejer og driver også Rynkebyvej 173.

EGENSØVEJ 285, "EGENSØGAARD", EGENSØ, 5590 MARTOFTE, tlf. 65-341126.
AKSEL ANDERSEN, gårdejer,
født d. 8.-6.-1931, søn af Kirsten
Andersen og Lars Henning Scholl,
gift d. 20.-10.-1956 med Inga
Krogh, husmor, født d. 26.-4.1936, datter af Helga og Anton
Krogh. Parret har børnene: Jens,
født d. 11.-4.-1957, Anne, født d.
28.-8.-1960 og Jakob, født d.
5.-11.-1978.
A.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården fra sin svigerfar. A.A.
forpagtede gården i 1959 og overtog den i december 1966. Gården har været i slæg
tens eje siden 1773, den blev købt fri fra "Schelenborg" i 1906.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 63,2 ha., heraf 4 ha. strandeng og 3 ha. skov. Der er
tilkøbt 14,4 ha. og forpagtet 13-14 ha.
Stuehuset er opført i 1658 og gennemrestaureret i perioden 1957-1975. Den første
stald fra 1912 blev ombygget til svinestald i 1969, svinestalde er opført i 1967 og
1971, korntørreri 1977, maskinhus 1974 og gylletank 1985. Gården drives med en
svineproduktion på 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, vinterraps, ærter, engrapgræs, hvidkløver og rug. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og 1 svinglæsser til traktor, desuden er der plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr fra 1980. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation
anvendes til lidt af markarbejdet.
FJELLEBROSTRÆDE 13, "FJELLEBROGÅRD", MIDSKOV, 5370
MESINGE, tlf. 65-341138.
AKSEL PEDERSEN, gårdejer,
født d. 5.-7.-1931, søn af Helga
og Simon Pedersen, gift d.
16.-5.- 1957 med Tinne Korndbæk, medhjælpende hustru, født
d. 21.-6.- 1933, datter af Maren
og Peder Korndbæk. Parret har
børnene: Bjarne, født d. 22.-12.1957, Inge, født d. 26.-7.-1960
og Bent, født d. 31.-5.-1964.
A.P. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far. Før
Simon Pedersen ejede Rasmus Pedersen og Mads Nielsen. Gården har tidligere været
fæstegård under Scheelenborg.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 52 ha., heraf 7 ha. eng. Der er tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1873. Nye sider er isat i stuehus, før var der bindingsværk.
Avlsbygningerne er bygget i ca. 1873 efter brand. Bygningerne har fået nye mure og
nyt tag, svinestald er opført i 1974, maskinhus 1976-78, lade i 1873, den er siden
omforandret som avlsbygningerne. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer
og ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er der 7 ammekøer og 7 ungdyr. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, frø, sukkerroer, raps, ærter og kartofler. Der er 3 trak
torer, andel i mejetærsker, andel i markvandingsanlæg, 1 kartoffelmaskine og plansilo
med kold lufts tørreri.
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FYNSHOVEDVEJ 205, "KRAGHGÅRDEN", 5370 MESINGE, tlf.
65-342069.
HANS OLE KRAGH, gårdejer,
født d. 12.-1.-1948, søn af Kate
og Hans Kragh, gift d. 30.-12.1976 med Kiss Oppenheim, beskæf
tigelsesvejleder, født d. 30.-6.1951, datter af Anne og Villy Op
penheim. Parret har børnene:
Hans Kristian, født d. 8.-11.-1978
og Ida, født d. 10.-5.-1982.
H.O.K. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1988 fra sin far. Gården har været i
slægtens eje fra omkring 1640. Før Hans Kragh ejede Hans Poulsen Kragh og Poul
Kragh.
Ejendomsskyld 2.100.000. Aral 49 ha., heraf 6 ha. eng og 2 ha. mose og skov.
Stuehuset er med stråtag og opført i 1650. Svinestald er opført i 1930 og ombygget i
1976 med nyt inventar, lade er opført i 1880. Gården drives med en kvægproduktion
på 10 årsammekøer og 14 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold lufts
tørreri samt halmfyr.
FYNSHO VEDVEJ 215A, "BORRETGÅRD", 5370 MESINGE, tlf. 65341453.
POUL OLESEN, gårdejer, født d.
13.-8.-1932, søn af Hans Olesen,
gift d. 11.-1.-1953 med Dagny
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 8.-10.-1933, datter af
John Jensen. Parret har børnene:
Hans Henrik, født d. 22.-5.-1953
og John Emil, født d. 7.-10.-1958,
død d. 10.-9.-1988.
P.O. overtog gården d. 1.-2.-1965
fra sin far, som overtog den i 1932. Før ham ejede Poul Olesen, Niels Knudsen og
Knud Nielsen gården. Indtil 1880 var gården fæstegård under Verringe.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 32 ha., heraf 6,8 ha. eng. Der er frasolgt 6,8 ha.
Stuehuset er opført i 1882, der har tidligere været stråtag. Mellem 1972 og 1976 er
der bygget nye svinestalde, de øvrige bygninger er renoveret og indrettet til svin, lade
og maskinhus er af ældre datoer med bindingsværk. Gården drives med en svinepro
duktion på 40 årssøer og 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og vinterraps. Der er 2 traktorer, 5 tårnsiloer og varm lufts tørreri.
Maskinstation anvendes til mejetærskning.

FYNSHOVEDVEJ 225, "ROSEN
GÅRDEN", 5370 MESINGE, tlf.
65- 341542.
ELSE MARIE RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 13.-4.-1941, datter
af Marie og Thorkild Poulsen,
gift i 1980 med Germann Rasmus
sen, fabriksarbejder, født d. 3.8.-1948, søn af Tina og Niels
Rasmussen. Parret har børnene:
Hanne, født d. 16.-11.-1964, Mor
ten, født d. 18.-5.-1979 og Mar
tin, født d. 12.-6.-1981.
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Johannes Jørgensen gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 24 ha., der er tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1777. Avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført
omkring 1777 og ombygget til frugtlager i tiden 1955-1980. Planteproduktionens salgs
afgrøder er æbler, pærer og bær. Der er 2 traktorer, sorteringsmaskine og maskine til
frugtplantning, samt halmfyr. I frugtsæsonen er der lejet medhjælp til plukkearbejde.

FYNSHOVEDVEJ 257, 5380 DAL
BY, tlf. 65-341809.
EBBE KRUHØFFER, gårdejer,
født d. 3.-4.-1943, søn af Inge
borg og Poul Kruhøffer.
E.K. er uddannet på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men i 1981 fra sin mor. Gården
lå tidligere inde i Dalby, men
brændre omkring 1839 og blev op
ført et nyt sted uden for byen af
matrialer fra Tåsinge, hvor en
gård blev nedtaget.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., heraf 5 ha. eng og mose. Derudover er der
forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og senere pålagt fast tag. Svinestald fra 1840 og kostald
fra 1920 er ombygget til maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukker
roer, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.

FYNSHOVEDVEJ 393, "SKOVLUND", 5380 DALBY, tlf. 65-341390.
VIGGO OG ANNE-MARIE RASMUSSEN, gårdejere.
V.R. er født d. 19.-11.-1921, søn af Marie og Kristian Rasmussen, gift d. 22.-10.-1949
med Anne-Marie Nielsen, husmor, født d. 22.-6.-1925, datter af Karen Nielsen. Parret
har børnene: Erik, født d. 23.-12.-1951 og Kirsten, født d. 15.-12.-1957.
V.R. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Parret overtog ejendommen d. 11.-6.-1968
fra Siri og Karl Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha. Der er tilkøbt 10 ha. og forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1970, det gamle stuehus er revet ned. Kostald og svinestald er
opført i 1890 og er i dag indrettet til svineproduktion, ny lade er bygget i 1978 til
korn, laden fra 1890 er nu indrettet til svin, og maskinhuset er fra 1974. Gården dri
ves med en svineproduktion på 25 årssøer og 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, sukkerroer, raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo og varm lufts tørreri.

FYNSHOVEDVEJ 441, 5390 MARTOFTE, tlf. 65-341973.
SØREN KNUDSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1965, søn af Karen og Jørn Knudsen.
S.K. overtog ejendommen d. 10.-7.-1985 fra Karl M. Hansen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 6,5 ha.
FYNSHOVEDVEJ 581, "TOKAGER", MARTOFTE MARK, 5390 MARTOFTE, tlf. 65341194.
HANS JENSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1940, søn af Agnete og Henry Jensen, gift d.
28.-12.-1970 med Else Margrethe Nielsen, afdelingsleder, født d. 31.-10.-1948, datter
af Sigrid Margrete og Lauritz Nielsen. Parret har børnene: Lars, født d. 2.-2.-1974 og
Anders, født d. 26.-9.-1977.
H.J. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1969
fra sin mor, nuværende ejer er 7. generation på gården. Slægten findes tilbage på
gården siden 1733. I 1970 brændte gården ned og blev flyttet ud fra Martofte By. Den
blev genopbygget i perioden 1970-72.
Areal 46 ha., heraf 0,8 ha. mose. Der er tilkøbt ca. 24 ha., forpagtet 27 ha. og
bortforpagtet 1 ha.
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Stuehuset er opført i 1970. Fredesvinestalde er bygget i 1972 og 1977, kornlade i 1971
og maskinhus i 1980'erne. Gården drives med en svineproduktion på ca. 950 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, raps og ærter. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt brændefyr. På
gården er ansat 1 skoledreng og maskinstation bruges til miniballepresning, roesåning
og skårlægning af raps.

FYNSHOVEDVEJ 584, "STÅLBÆKGÅRD", MARTOFTE MARK,
5390 MARTOFTE, tlf. 65-341247.
NIELS ERIK OLSEN, gårdejer,
født d. 14.-7.-1929, søn af Karen
og Poul Olsen.
N.E.O. overtog ejendommen d.
1.-11.-1968 fra sin far, nuværen
de ejer er 4. generation på går
den, som har været i slægtens
eje siden 1861. I 1808 brændte
gården, som dengang lå i Martofte, og blev genopbygget, hvor den ligger i dag.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1808. Stald og lade er bygget i 1877. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, ærter, hvede og vinterbyg. Der er 2 traktorer og
1 mejetærsker. Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.

FYNSHOVEDVEJ 592, "KASTANJEGAARDEN", MARTOFTE MARK, 5390 MARTOFTE,
tlf. 65-342107.
IB SOMMER THOMSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1937, søn af Karen Thomsen og Fritz
Sommer, gift d. 5.-6.-1965 med Else Kuhlmann, medhjælpende hustru, født d. 3.-12.1941, datter af Johanne og Anders Kuhlmann. Parret har børnene: Martin, født d.
6.-5.-1966 og Thomas, født d. 11.-4.-1970.
I.S.T. er specialarbejder og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendom
men d. 1.-1.-1973 fra sin far. Gården blev flyttet ud fra Martofte By efter brand i ca.
1809.
Areal 21 ha., de 20 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset og staldbygningerne er opført omkring 1809. På ca. 1 ha. dyrkes der
grøntsager. Der er 2 traktorer og plantemaskine.
FYNSHOVEDVEJ 596, "BIRKEGAARDEN", MARTOFTE MARK,
5390 MARTOFTE, tlf. 65-341122.
BIRTE STORM, lægesekretær,
født d. 8.-4.-1936, datter af
Jenny Rask og Hans Peter Pe
tersen, gift d. 13.-8.-1966 med
Viggo Robert Storm, værkfører,
født d. 21.-7.-1933, søn af Sofie
og Ejner Storm. Parret har bør
nene: Anne- Birte, født d.
16.-2.-1968 og Peter Henrik,
født d. 7.-3.-1971.
B.S. overtog ejendommen d. 1.-10.-1980 fra sin far, nuværende ejer er 3. eller 4.
generation på gården. B.S.'s far er født på gården i 1889. I 1912 købte han 6,6 ha.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 31,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1806. Gammel stald er opført i 1806, nyere stald og lade
omkring 1920.
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FYNSHOVEDVEJ 597, "ENGMAE", MARTOFTE MARK, 5390 MARTOFTE, tlf. 65341072.
POUL GUNNAR PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1939, søn af Sigrid og Niels W.V.
Pedersen, gift d. 2.-6.-1968 med Nelly Margrethe Larsen, husmor, født d. 16.-3.-1941,
datter af Dorthea og Peter Alfred Larsen, Dræby. Parret har børnene: Britta, født d.
3.-4.-1969 og Bjarne, født d. 12.-7.-1972.
P.G.P. er maskinfører og har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendom
men d. 11.-6.-1968 fra Louis Hansen. Gården menes at været opstået som ledvog
terhus.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 8 ha. Oorden er bortforpagtet til broderen Hans Jacob
Pedersen, Enghavevej 19.
Stuehuset er opført i 1827 og gennemrestaureret i 1978. Staldbygninger og lade er
opført omkring år 1900.
FYNSHOVEDVEJ 599, "ENGMAEGAARD", MARTOFTE MARK,
5390 MARTOFTE, tlf. 65-341237.
HARRY VERNER SEVERINSEN,
gårdejer, født d. 15.-4.-1922, søn
af Ester og Søren Severinsen,
gift d. 10.-7.-1954 med Annelise
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-7.-1934, datter af An
ne Kristine og Anders Peter Jen
sen. Parret har børnene: Jens
Krogh, født d. 21.-2.-1955, Bent
Krogh, født d. 29.-12.-1956 og
Inge Krogh, født d. 20.-7.-1958.
H.V.S. overtog ejendommen d. 1.-10.-1971 fra sin svigerfar. Jorden har været i slæg
tens eje i ca. 200 år. I 1941 blev gården delt og denne halvdel blev flyttet ud fra
Martofte.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15,1 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og udbygget i 1951. Stald og lade er opført i 1941. Kvæg
bestanden blev sat ud i 1988. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, malt
byg, ærter og raps. Der er 1 halmfyr, maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.

FYNSHOVEDVEJ 604, "LOUISENLUND", MARTOFTE MARK,
5390 MARTOFTE, tlf. 65-342229.
LARS BO JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 5.-6.-1960, søn af Sigrid
og Poul Erik Jørgensen.
L.B.J. er jord- og betonarbejder
og har været på Korinth og Da
lum landbrugsskoler. Han overtog
ejendommen d. 1.-9.-1984 fra
Anders Jørgensen, som købte
den i 1943, nuværende ejer er 5.
generation på gården.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 17 ha., heraf 0,3 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha. ager
og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1750. Stalden er bygget i 1923 og lade omkring 1939. Der
opdrættes ca. 1.300 skrabehøns årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, hvede, vinterraps og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og brændefyr.
Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
L.B.J. driver desuden faderens gård på Snavevej 115, som er på 32 ha.
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FYNSHOVEDVE3 608, "PILKÆRGAARD", MARTOFTE MARK,
5390 MARTOFTE, tlf. 65-341251.
MOGENS PILKÆR, gårdejer, født
d. 10.-9.-1939, søn af Astrid og
Knud Pilkær, gift d. 14.-11.-1964
med Ulla Hyldmar, husmor, født
d. 31.-12.-1941, datter af Elna
Maria Olivia og Peter Martin
Hyldmar. Parret har børnene:
Alex, født d. 18.-10.-1965 og
Dorthe, født d. 29.-5.-1968.
M.P. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1972 fra sin far, nuværende ejer er 7.
generation på gården. Slægten kan spores i forbindelse med gården tilbage til 1700tallet.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 27 ha., heraf ca. 1 ha. mose. Der er tilkøbt 6 ha. og
forpagtet 35,7 ha.
Stuehuset er opført i 1919. Svinestald opført i 1919 og ombygget i 1960, nyere svinestald er opført i 1978. Halmlade opført efter brand i 1989, lade opført i 1919 og
maskinhuse i 1965 og 1985. Gården drives med en svineproduktion på 500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, byg, hvede, rug, græsfrø og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, 4 plansiloer, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr.
M.P. driver desuden "Kileagergaard", Fyndhovedvej 607, og Nordskov Bygade 35.
FYNSHOVEDVE3 694, "DYRB3ERGGAARD", NORDSKOV, 5390
MARTOFTE, tlf. 65-341177.
KA3 DYRB3ERG NIELSEN, gård
ejer, født d. 15.-5.-1960, søn af
Betty Margrethe og Anders Ma
rius Nielsen, gift d. 31.-12.-1988
med Lisbeth Christiansen, kran
fører, født d. 1.-1.-1959, datter
af Marie Christiansen. Parret
har børnene: 3immy, født d. 4.2.-1978, Pia, født d. 24.-2.-1985
og Peder, født d. 24.-7.-1987.
K.D.N. er ufaglært maskinarbejder og har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler.
Han overtog ejendommen d. 1.-9.-1988 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha., heraf 6 ha. eng. Derudover er der forpagtet 11
ha. Maskinhuset er opført efter brand i 1989. Planteproduktionens salgsafgrøder er
vinterraps, vinterbyg og vinterhvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
K.D.N. driver desuden Snavevej 70, Snave, som er på 11 ha.

GAMMELMOSE 31, REVNINGE,
5300 KERTEMINDE, tlf. 65322443.
IRENE 3ENSEN, gårdejer, født d.
8.-10.-1957, datter af Edith og
Kaj 3ohanisson, bor sammen med
Ove Christiansen, født d. 3.-6.1951, søn af Agnes og Henry
Christiansen. Parret har børnene:
Steffen, født d. 6.-12.-1978 og
Claus, født d. 16.-6.-1985.
1.3. er kontorassistent og har
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været på Dalum Landbrugsskole. Hun overtog ejendommen d. 1.-7.-1979 fra sin sviger
far, Henry Christiansen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 6,6 ha. og der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914. Kostald er opført i 1963 og i dag ombygget til ungdyr
stald, bindestald til 40 køer er opført i 1980, lade i 1963, foderhus i 1977 og gylletank
i 1981, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38
årskøer og 28 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer
og byg. Der er 3 traktorer. Gården får gas fra fælles biogasanlæg "Revninge Andels
energiselskab". Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

GAMMELMOSE 75, "GAMMEL SKOVGAARD", REVNINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf.
65-322477.
SVEND JØRGEN HANSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1956, søn af Kristine og Johannes
Hansen, gift d. 4.-4.-1986 med Lindis Elisabeth Østerkjærhuus, født d. 9.-2.-1957,
datter af Erna og Anton Østerkjærhuus. Parret har børnene: Lene, født d. 15.-9.-1981,
Anne-Mette, født d. 2.-11.-1984 og Maria, født d. 8.-6.-1988.
S.J.H. har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han overtog ejendommen d.
1.-7.-1980 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden d. 5.-5.-1834. Gården er udstykket fra "Rørbæk".
Ejendomsskyld 1.375.000. Areal 12,5 ha. og der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1834 og restaureret senest i 1954. Gammel kostald er opført
omkring 1880 og ombygget til ungdyrstald i 1980, bindestald med plads til 40 køer er
bygget i 1980 og lade i 1980, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 37 årskøer og ca. 40 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, maskinstation anvendes til roesåning, majssåning, majsnitning og halmpresning.
HAVESKOVVEJ 105, "ØSTERSKOVGAARD", 5350 RYNKEBY, tlf. 65-391058.
LEO LARSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1934, søn af Thyra Emilie og Viggo Larsen, gift
d. 28.-3.-1961 med Anna Schach Jørgensen, sygeplejerske, født d. 23.-11.-1937, datter
af Andrea og Kristian Jørgensen. Parret har børnene: Ole, født d. 29.-12.-1961, Lis
beth, født d. 9.-3.-1963, Helle, født d. 7.-7.-1964 og Jette, født d. 9.-8.-1971.
L.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1966 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.990.000. Areal 53 ha., heraf 5 ha. skov. Der er tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1867. Kostald opført efter brand i 1931, den bruges nu delvis til
goldsostald. Der findes en svinestald, som blev opført i 1927 og en som blev opført i
1931 efter brand. Laden er opført i 1931 efter brand, maskinhus opført i 1977. Gården
drives med en svineproduktion på 35 årssøer og 700 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, som deles med naboen, desuden er der plansilo, varm og kold lufts tør
reri samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
HAVESKOVVEJ 166, "LYKKEGAARD", 5350 RYNKEBY, tlf. 65-391024.
ARNE NIKOLAJ HANSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1922, søn af Mathilde og Hans Pe
ter Hansen, gift d. 14.-11.-1947 med Gerda Astrid Grønning Rasmussen, husmor, født
d. 30.-6.-1924, datter af Helga og Søren Rasmussen. Parret har børnene: Flemming,
født d. 15.-2.-1949, Grethe, født d. 21.-5.-1952, Lisbeth, født d. 2.-6.-1954 og Lene,
født d. 22.-2.-1961.
A.N.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1959
fra sin mor. Den har været i slægtens eje siden 1770-1780.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 42 ha., heraf 2 ha. skov. Der er tilkøbt ca. 4 ha.
Jorden er bortforpagtet til sønnen Flemming Lykkegaard Hansen, "Frederiksminde",
Hundslevgyden 72, 5300 Kerteminde.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Kostald opført ca. 1890, svinestald
1916, lade ca. 1890 og maskinhus 1978. På gården er der plansilo samt varm og kold
lufts tørreri.

-117-

HERSNAP BYGADE 5, "MINDEGAARD", HERSNAP, 5380 DAL
BY, tlf. 65-341026.
JØRGEN MINDEGÅRD, gårdejer,
født d. 5.-10.-1928, søn af Jens
Peder Mindegård, gift d. 17.-10.1953 med Elsbeth Poulsen, hus
mor, født d. 2.-3.-1929, datter af
Aksel Poulsen. Parret har børne
ne: Flemming, født d. 27.-11.1954, Carsten, født d. 21.-2.1956, Jytte, født d. 22.-3.-1959
og Bodil, født d. 27.-4.-1961.
J.M. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1970 fra Martin
Mindegård, som overtog den i 1934, før ham ejede Jens Nielsen gården. Han overtog
den i 1876. Gården blev frikøbt fra Scheelborg i ca. 1908.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 88,6 ha. I 1983 blev der tilkøbt 13,8 ha., i 1986 6,2
ha. og i 1988 2,6 ha.
Stuehuset er opført i 1876. Alle avlsbygningerne er opført i 1879, lade i 1968,
maskinhuse i 1976 og 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årsammekøer
og 15 ungdyr af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, fa
briksroer, spinat og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 4 tårnsiloer, varm lufts
tørreri samt brændefyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
HERSNAP BYGADE 9, 5380 DALBY, tlf. 65-341050.
CARSTEN MINDEGÅRD, landmand, født d. 21.-2.-1956, søn af Elsbeth og Jørgen Min
degård, Dalby.
C.M. har grønt bevis og diverse kurser. Han overtog ejendommen d. 1.-9.-1988 fra
Johanne Nytoft.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 6,3 ha. og der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er med bindingsværk. Kostalden er ombygget til garage, svinestalden bruges
til oplagringsplads og laden er revet ned. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
roer og raps.
HERSNAP BYGADE 14, "EJLSMARK", HERSNAP, 5380 DAL
BY, tlf. 65-341328.
KNUD BOY KNUDSEN, gårdejer,
født d. 19.-5.-1924, søn af Karen
og Knud Knudsen, gift d. 16.-9.1950 med Agnete Larsen, med
hjælpende hustru, født d. 14.-11.1928, datter af Dagny og Valde
mar Larsen. Parret har børnene:
Jørgen Valdemar, født d. 14.-7.1953, Karen Solvej, født d. 10.12.-1954, Niels Bo, født d. 27.7.-1960 og Bente Annette, født d. 26.-12.-1965.
K.B.K. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1950
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha., heraf 3,5 ha. plantage. Der er tilkøbt 5,5 ha.
Gården er bortforpagtet til sønnen Jørgen.
Stuehuset er opført i 1875, moderniseret indvendig og påbygget 2 kviste i 1917. Avls
bygningerne er opført i 1875, de er med bindingsværk og tegltag, laden er opført i
1903 og ombygget i 1969, maskinhus opført i 1930 og ombygget i 1969. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, raps og frugt. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til mejetærskning.
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HERSNAPVEJ 79, "VESTERGÅRD", HERSNAP, 5380 DALBY, tlf. 65-341100.
HELGE NORMANN HANSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1935, søn af Petrea og Carel
Hansen, gift d. 29.-6.-1963 med Sonja Ingrid Jensen, medhjælpende hustru, født d.
7.-2.-1933, datter af Holger Jensen. Parret har børnene: Helle, født d. 19.-5.-1963,
Karin, født d. 22.-9.-1965 og Janne, født d. 8.-6.-1971.
H.N.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1972 fra sin
far. Før ham ejede Niels Peter Sørensen, Peder Larsen og Madsen gården.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 43,9 ha., heraf 7,2 ha. plantage. Der er tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1937. Kostald opført i 1904, maskinhus i 1979. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer og 28 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, græsfrø, sukkerroer og raps, desuden 3,9 ha. med æbler og 3,3 ha. med kir
sebær. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, specialmaskiner til plantage drift, plansilo
på 800 tdr., tårnsilo på 300 tdr. samt varm lufts tørreri. På gården er ansat med
hjælpere i sæsonen.

HERSNAPVEJ 111, "HERSNAPGAARD", HERSNAP, 5380 DALBY, tlf. 65-341110.
ARNE POULSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1927, søn af Ole Poulsen, gift d. 29.-7.-1966
med Ingrid Andersen, husholdningslærer, født d. 31.-8.-1935, datter af Anders Ander
sen. Parret har børnene: Ulla, Hanne og Lise.
A.P. har været på landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1972 fra Hans P.
Hansen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 24,2 ha., heraf 2,6 ha. frugtplantage. Der er tilkøbt 4
ha.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede (22 ha.), byg (10 ha.), raps (10 ha.) og
fabriksroer (13 ha.). På gården er der maskinhus fra 1978 på 380 kvadratmeter. Des
uden er der 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 roeoptager. Der er plansilo på 400 tdr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
A.P. ejer og driver desuden Hersnapvej 154.
HERSNAPVEJ 154, "PAAKARGAARD", HERSNAP, 5380 DALBY, tlf. 65-341055.
ARNE POULSEN, gårdejer, omtales under Hersnapvej 111, 5380 Dalby.
A.P. overtog ejendommen d. 1.-7.-1972 fra sin mor, enke Ingeborg Poulsen. A.P.'s far,
Ole Poulsen, døde i 1944. Han overtog gården i 1931 efter Laurits Kristiansen, som
var hans svoger. Han overtog den efter A.P.'s bedstefar, Anders Poulsen.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 35,7 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1955 efter brand. Kostalden er ombygget og udvidet i 1956 fra
12 årskøer til 22, svinestalden er ombygget i 1958 til 120 slagtesvin. På gården er der
kornsilo til 700 tdr. og varm lufts tørreri.
HINDSHOLMVEJ 165, KIKKENBORG, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-322924.
NIELS HANSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1928, søn af Andrea og Frans Hansen.
N.H. overtog ejendommen i januar 1964 fra sin mor.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 8 ha. og der er lejet ca. 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925 og senere moderniseret. Kostald opført i 1925 og ombygget
i 1959 og 1965. Det er en bindestald til 32 køer. Desuden er der foderhus fra 1979-80
og udendørs køresilo opført i tiden 1983-85. Gården drives med en kvægproduktion på
28 årskøer og ca. 28 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges
til møgkørsel og roesåning.
N.H. deler arbejdet med broderen Svend Åge Hansen, Hindsholmvej 193.
HINDSHOLMVEJ 193, KIKKENBORG, 5300 KERTEMINDE.
SVEND ÅGE HANSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1941, søn af Andrea og Frans Hansen.
S.Ä.H. overtog ejendommen i december 1976 fra Kirsten Jørgensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 8,1 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og senere moderniseret. Kalve- og kviestald samt lade er
opført i 1925. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, maskinsta
tion anvendes til lidt af markarbejdet.
S.Å.H. deler arbejdet med broderen Niels Hansen, Hindsholmvej 165.
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HINDSHOLMVEJ 213, "SALBY
MØLLEGÅRD", SALBY, 5300
KERTEMINDE, tlf. 65-324021.
SØREN BECH SØRENSEN, gård
ejer, født d. 9.-10.-1959, søn af
Else og Hans Bech Sørensen, gift
d. 7.-2.-1987 med Lene Risby
Jensen, regnskabschef, født d.
8.-6.-1960, datter af Birgit
Schmidt og Ole Risby. Parret har
børnene: Kenneth og Kristine.
S.B.S. arbejder som revisor. Han
overtog ejendommen d. 15.-10.1985 fra Anders Green Hansen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 15,3 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og moderniseret i 1975. Kvægstald er opført 1864, svinestald 1920, lade 1927 og maskinhus 1920. Gårdens besætning består af 4 heste, 10
moderfår og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
tårnsilo og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation.
HINDSHOLMVEJ 313, "RØD
GÅRD", SALBY, 5370 MESINGE,
tlf. 65-321621.
VILLY THORKILD RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 9.-4.-1927, søn
af Alfred Rasmussen, gift d.
15.- 11.-1969 med Magna Ras
mussen, medhjælpende hustru,
født d. 13.- 7.-1939. Parret har
børnene: Inger, født d. 21.-4.-1973
og Hanne, født d. 23.-4.-1975.
V.T.R. er uddannet på Nordisk
Landbrugsskole og Tune Land
brugsskole. Han overtog ejendommen i 1958 fra Karoline Andersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21,7 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Svinestalden er bygget i 1961 og er til 160 fedesvin. Laden
fra 1794 er ombygget, maskinhus på 300 kvadratmeter er opført i 1984. Gården drives
med en svineproduktion på 160 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
kornsilo på 1.500 tdr. og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til mejetærskning.
V.T.R. ejer og driver desuden Nordre Skovgyde 21, Midskov.
HINDSHOLMVEJ 334, "FISKERGAARDEN", SALBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-321156.
CARL FISCHER, gårdejer, gift med Maja Fischer, kontorassistent. Parret har børnene:
Maria, Michael og Charlotte.
C.F. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1977 fra Inger
og Paul Rasmussen. Nuværende ejer er 10. generation på gården, som blev købt fri i
1873 fra Veringe.
Ejendomsskyld 3.610.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Derudover er der forpagtet 64 ha.
Stuehuset og alvsbygningerne, kostald og lade, er genopført efter brand i 1881. Avls
bygningerne er i dag indrettet til moderne svineproduktion. Maskinhuset er opført i
1980. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer og 1.200 solgte smågrise
årligt, der er også 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, græsfrø,
spinat, scorzonerødder, sukkerroer, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetær
sker, desuden plansilo på 7.000 tdr., varm lufts tørreri og brænde- og kulfyr. På
gården er ansat 1 medhjælper.
HINDSHOLMVEJ 387, "BAKKEGÅRD", SALBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-322753.
FREDE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1946, søn af Poul Rasmussen, gift d.
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25.-3.-1970 med Grethe Bavngård, syerske, født d. 6.-8.-1947, datter af Helge
Bavngård. Parret har børnene: Marlene, født d. 29.-12.-1971, Annette, født d.
23.-10.-1976 og Jens Frederik, født d. 17.-2.-1982.
F.R. overtog ejendommen d. 1.-3.-1979 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31 ha. og forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygninger fra 1909 er
ombygget til hønsestald i 1989, lade er opført i 1909, maskinhus på 328 kvadratmeter
i 1973-84. Gården drives med en kvægproduktion på 4 årsammekøer. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, frø, ærter og spinat. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker, desuden plansilo på 1.00 tdr., korntørreri og brænde- og kulfyr.
HINDSHOLMVEJ 429, "MOSELUND", 5370 MESINGE, tlf. 65-341353.
ANDERS ROSENKVIST, bestyrer, født d. 9.-7.-1963, søn af Jette Worsøe og Svend
Rosenkvist, bor sammen med Jutta Hansen, køkkenleder, født d. 23.-4.-1966, datter af
Elke og August Hansen. Parret har sønnen Jeppe, født d. 5.-8.-1989.
A.R. har været på Tønder og Gråsten landbrugsskoler.
Hele gården, på nær kostalden, nedbrændte i 1972.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha., og der er forpagtet 24
ha.
Stuehuset er opført i 1972. Bindestald, til 56 køer, er opført i 1969, ungdyrstald med
spalter er opført i 1969 og udbygget i 1972. Desuden findes der foderhuse fra 1969 og
1972, gylletanke fra 1967 og 1968 og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, ca. 75 ungdyr og ca. 25 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, sukkerroer, spinat, skorzonerrod og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 rendegraver og 1 fejemaskine. Maskinstation anvendes en del.
Der er ansat 1 medhjælper.

HINDSHOLMVEJ 466, "BRANDHØJGÅRD", SALBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-341769.
PREBEN LARSEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1952, søn af Esther og Rasmus Larsen,
Etterup, gift d. 17.-2.-1978 med Nini Augustensen, sygeplejerske, født d. 27.-9.-1951,
datter af Lise og Jens Augustensen, Marslev. Parret har børnene: Anna, født d.
8.-10.-1979 og Thomas, født d. 22.-6.-1982.
P.L. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-11.-1978
fra Karen Fransen.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 57 ha.
Der er opført ny svinestald i 1990. Desuden findes der et maskinhus fra 1982 og 1
gylletank. På gården er der 7 traktorer og 1 mejetærsker. Der er ansat medhjælpere
på gården.
HINDSHOLMVEJ 469, SALBY, 5370 SALBY, tlf. 65-341623.
HANS STEFFEN LARSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1942, søn af Niels Juel Larsen.
H.S.L. er uddannet på Næsgård Landbrugsskole. Han sidder i repræsentantskabet for
Kvægavlerforeningen, Fyn, og i bestyrelsen for Mejeriselskabet Danmark Kontrolfor
eningen Fyn. Han overtog ejendommen i 1982 fra sin far, som overtog den fra Rasmus
Larsen. Gården har været i familiens eje siden 1903.
Areal 19,8 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført over 200 år gammelt og har fået nyt tag for ca. 10 år siden.
Kostald, med plads til 52 køer, er opført i 1983. De øvrige bygninger er indrettet til
ungdyr. Der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer
og 50 ungdyr af racen RDM. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1 fodermester.
HOLEVANGSVEJ 31, "SØBORGGAARD", REVNINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65321420.
HERLUF RASMUSSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1919, søn af Manna og Niels Kristian
Rasmussen.
H.R. har sønnerne Ole, født d. 29.-11.-1966 og Niels, født d. 12.-5.-1968.
H.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1955 fra sin
mor, nuværende ejer er 7. generation på gården.
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Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30,8 ha., der er bortforpagte! 18,7 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1834.
Stuehuset er ombygget i 1920. Desuden findes der en trælade fra 1910. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er maltbyg. Der findes 1 traktor på gården. Maskinstation an
vendes en del.
HOLEVANGSVEJ 46, "YERSHAVE", REVNINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-322038 og
65-322078.
CARSTEN JENSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1962, søn af Irene og Erik Jensen.
C.J. ejer maskinværkstedet "Yershave". C.J. har det grønne bevis fra Korinth
Landbrugsskole og har været på Dalum Landbrugsskole. Ejendommen er delvis over
taget d. 1.-7.-1989 fra faderen.
C.J. og faderen, Erik Jensen, ejer og driver gården sammen. Gården har forbindelse
tilbage til 1200-tallet, der findes et voldsted på gården. Der findes rester af en
teglhængt munkestensbygning.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 48 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1952, nyopført efter brand i 1951. Kostalden er opført i 1952
efter brand, en del er opbygget igen efter en storm i 1965, værksted opført i 1966,
maskinhus opført i 1990. Planteproduktionens salgsafgrøder er havefrø og kornafgrø
der. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 komplet sæt af
dyrkningsredskaber til jordbærdyrkning. Desuden er der 2 kornsiloer, plansilo og gen
nemløbstørreri.
HULEMOSEVEJ 13, "LINDESTRØMGAARD", 5350 RYNKEBY, tlf.
65-391289.
AKSEL MARKVARD ANDERSEN,
gårdejer, født d. 1.-9.-1924, søn
af Ingeborg og Markvard Ander
sen, gift d. 11.-3.-1949 med An
na Margrethe Bech, medhjælpen
de hustru, født d. 2.-4.-1923, dat
ter af Asta og Ove Bech.
A.M.A. har været på Korinth
Landbrugsskole, han er med i
kommunalbestyrelsen i Kerte
minde. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1965 fra godsejer Fast, Skovsbo.
Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 66 ha., heraf 4 ha. skov, ca. 2 ha. eng og ca. 2 ha.
mose.
Stuehuset er opført i 1873 og gennemrestaureret i 1966. Der er opført 3 svinestalde
efter brand i 1981, sostalde og fedesvinestald. Maskinhuset er opført i 1981 efter
brand, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer
og 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede til stamsæd,
konservesærter, sukkerroer og kirsebær. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 tågesprøjte. Der er ført staldvarme til stuehuset. Maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.

HUNDSLEVGYDEN 67, "KAMGAARD", HUNDSLEV, 5300
KERTEMINDE, tlf. 65-391109.
HELGE REGNAR MADSEN, gård
ejer, født d. 30.-5.-1934, søn af
Julie og Kristian Madsen, gift d.
31.-7.-1971 med Lis Hansen,
gartnerimedhjælper, født d. 26.8.-1936, datter af Elisabeth Ka
trine og Aage Hansen. Parret
har børnene: Henrik, født d. 8.2.-1973 og Kirsten, født d. 13.-
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10.-1974. H.R.M. har været på Rønshoved Højskole. Han overtog ejendommen d.
1.-10.-1968 fra sine forældre, som overtog den i 1929. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden ca. 1900.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 14,2 ha. og der er forpagtet ca. 3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1854 og er delvis restaureret fra 1955 og frem. Den
gamle lade er ombygget til kostald i 1929. Svinestalden er opført som hønsehus og
senere ombygget til svinestald omkring 1975, lade opført 1934 og maskinhus i 1965.
Desuden findes udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 15 års
køer, ca. 15 ungdyr og ca. 20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer, plansilo og koks- og brændefyr. På
gården er ansat 1 skoledreng. Maskinstation anvendes til roesåning, roeoptagning,
majssåning, majshøstning og mejetærskning.
HUNDSLEVGYDEN 72, "FREDERIKSMINDE", HUNDSLEV, 5300 KERTEMINDE, tlf.
65-391220.
FLEMMING LYKKEGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1949, søn af Arne og
Gerda Hansen, gift d. 28.-5.-1988 med Inge Hansen, bankassistent, født d. 29.-6.-1949,
datter af Esther og Lars Hansen. Parret har børnene: Søren, født d. 21.-11.-1983,
Peter, født d. 6.-8.-1986 og Jens, født d. 7.-1.-1988.
F.L.H. har været på Dalum Landbrugsskole, han er med i FAF's bestyrelsen i Ringe.
Han overtog ejendommen d. 26.-3.-1972 fra Kurt Allan Haustrup.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 38 ha., heraf ca. 1 ha. skov. Derudover er der for
pagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og delvis restaureret i 1982. Der er 4 svinestalde fordelt
på fedesvinestald, goldsostald, smågrisestald og farestald. Maskinhuset er opført i
1973. Gården drives med en svineproduktion på 48 årssøer og ca. 900 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, sukkerroer, vinterraps, ærter og
konservesærter. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker, som deles med naboen. Maskin
station anvendes til roeoptagning, soesåning og ammoniaknedfældning.
F.L.H. driver også Haveskovvej 166, og Revninge Bygade 31.

HUNDSLEVGYDEN 74, "SKJOLDMOSE", KØLSTRUP, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65391214.
HANS HENRIK HANSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1962, søn af Inga og Hans Larsen
Hansen.
H.H.H. er landbrugsmaskinmekaniker. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1988 fra
Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er restaureret i 1954/55. Der findes kostald og svinestald, desuden en lade
opført ca. 1955 og maskinhus 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede, rug og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
HUNDSLEVGYDEN 129, "NORD
SKOVSLUND", HUNDSLEV, 5300
KERTEMINDE, tlf. 65-391020.
MOGENS PEDERSEN, gårdejer,
født d. 22.-10.-1940, søn af Gun
nar og Inger Pedersen, gift d.
7.-7.-1978 med Anna Hansen, be
skæftigelsesvejleder, født d. 28.11.-1946, datter af Grethe og Ej
ner Hansen. Parret har børnene:
Bettina, født d. 19.-3.-1975 og
Allan, født d. 28.-3.-1978.
M.P. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men d. 1.-1.-1968 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 39 ha., heraf 1,2 ha. skov. Desuden er der forpagtet
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46,7 ha.
Stuehuset er opført i 1902. Kostald opført i 1943 og ombygget i 1954, ungdyrstald
opført 1978, foderlade 1943 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion
på 58 årskøer, 65 ungdyr og ca. 20 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og vinterraps. Der er 3 traktorer, 3 tårnsiloer,
plansilo og brændefyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. Maskinsta
tion anvendes til majssåning, majshøstning og mejetærskning.
M.P. driver også Fangelvej 2, "Bellingegaard".

KASTELVEJ 85, "KASTELSGÅRDEN", VIBY MARK, 5370 MESINGE, tlf. 65-341841.
POUL BJARNE MICHAELSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1955, søn af Else og H.P.
Michaelsen, gift d. 1.-7.-1988 med Kisser Gjørtsvang, køkkenleder, født d. 27.-1.-1964,
datter af Bente og Vagn Gjørtsvang. Parret har børnene: Jeppe, født d. 16.-3.-1976,
Morten, født d. 16.-8.-1978, Niels, født d. 28.-4.-1987 og Anne, født d. 1.-7.-1990.
P.B.M. har været på Korinth Landbrugsskole og Dalum Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen d. 1.-7.-1987 fra sin far. Han overtog gården fra Marie og Jens Jensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 45 ha., heraf 3 ha. skov, mose og plantage. Der er
tilkøbt 23 ha. og forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Svinestald er opført efter brand i 1983, halmlade, der
ligger uden for de øvrige bygninger, er opført i 1954, lade opført 1983, maskinhus på
320 kvadratmeter opført 1984 og gylletank på 330 kubikmeter er opført i 1983. Går
den drives med en svineproduktion på 40 årssøer og 750 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og spinat. Der er 3 traktorer og 1 meje
tærsker, desuden 1 skårlægger og 1 roesåmaskine, der bruges til maskinstationsdrift.
Der er plansilo på 600 tdr. og varm lufts tørreri. I sæsonen er ansat medhjælpere.
KERTINGE BYGADE 13, KERTINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-322809.
ANDERS JAKOB NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1941, søn af Kristine og Ejgil
Nielsen.
A.J.N. har kørt maskinstation og arbejdet som medhjælper i landbruget. Han overtog
ejendommen d. 28.-3.-1974 fra sin far, som overtog den i 1940. Nuværende ejer er 3.
generation på gården. 1. generation startede i ca. 1898.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18,1 ha., heraf 0,2 ha. fredet mose beliggende i Urup
Mose. Der er tilkøbt 8,1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1780 og løbende restaureret. Stald- og ladebygning er alle
opført omkring 1780, maskinhus fra ca. 1900 er restaureret i 1981. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker, desuden plansilo og varm og kold lufts tørreri.
A.J.N. ejer og driver også Kertinge Bygade 15, som han købte i 1988. Bygningerne til
denne ejendom er fjernet, da de disse ikke stod til at redde.
KERTINGE BYGADE 18, "LANGHAVEGAARD", KERTINGE, 5300
KERTEMINDE, tlf. 65-321088.
EGON SØRENSEN, gårdejer, født
d. 26.-10.-1932, søn af Elise og
Marius Sørensen, gift d. 1.-4.1961 med Ellen Sørensen, med
hjælpende hustru, født d. 26.-1.1940, datter af Sine og Harry
Sørensen. Parret har børnene:
Lis, født d. 10.-9.-1961, Jørgen,
født d. 16.-11.-1963 og Anette,
født d. 17.-12.-1965.
E.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1967 fra
sin far. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden før 1739. Den blev købt fri fra "Ulriksholm" i 1799.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1838. Stråtaget blev udskiftet med fast tag i 1969/70. Kostald
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søer, lade opført 1903. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer og ca. 240
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter og sukker
roer. Der er 2 traktorer, desuden plansilo, kold lufts tørreri og brænde- og koksfyr.
KERTINGE BYGADE 23, "BIRKEMOSEGAARD", KERTINGE, 5300
KERTEMINDE, tlf. 65-322708.
JØRGEN LINDØ, gårdejer, født
d. 29.-9.-1952, søn af Lisbeth og
Tage Lindø, bor sammen med
Margit Pedersen, pædagog, født
d. 5.-3.-1955, datter af Anna og
Bent Pedersen. Parret har børne
ne: Lea, født d. 17.-6.-1987 og
Lise, født d. 23.-4.-1990.
J.L. har været på Korinth Land
brugsskole og Dalum Landbrugs
skole. Han er formand for sogneforeningen. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1982 fra
sine forældre. Ejendomsskyld 3.130.000. Areal 62 ha., herfa 2 ha. skov. Der er tilkøbt
13,5 ha. og forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930 og løbende restaureret. Lade og staldbygninger er
opført i begyndelsen af 1900-tallet. Maskinhuse er opført i 1955 og 1990. Gården
drives med en kvægproduktion på 7-8 årsammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af
racen Hereford. Desuden er der 5 moderfår og 3 gimmerlam. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, sukkerroer, ærter, græsfrø, urtefrø og blomsterfrø. Der er 4
traktorer og 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg i form af en indtrækningsmaskine,
rundballepresser og rundballepresser, som deles med 2 andre gårde. Desuden er der 2
plansiloer, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation anvendes til lidt af
markarbejdet.
J.L. passer også "Fredensgård", Kertinge, Lange Gyde 5, for Tage Skov Jensen.

KROGEN 6, "BIRKELYGÅRD", 5370 MESINGE, tlf. 65-341068.
BØRGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1935, søn af Rigmor og Poul Andersen,
gift d. 10.-4.-1959 med Åse Karna Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 27.-6.-1938,
datter af Peder Jacobsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 10.-2.-1961, Ole, født d.
16.-7.-1963 og Lene, født d. 16.-.2.-1967.
B.A. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1965 fra sin
far. Før ham ejede Hans Nielsen gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 35 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er tilkøbt 2 ha. og
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Alle avlsbygningerne er ombygget
til svin. Slagtesvinestald er opført i 1977, fravænningsstald 1972 og maskinhuse 1968
og 1985. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer og 900 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, spinat og raps. Der er 3 trak
torer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
LADBYVEJ 15, "HØJKÆR", KER
TINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf.
65-322545.
LARS FISCHER HANSEN, gård
ejer, født d. 10.-12.-1955, søn af
Birgit Hansen og Arne Fischer,
gift d. 30.-4.-1983 med Anne
Marie Hansen, registreret revi
sor, født d. 7.-2.-1961, datter af
Kirsten og Kristian Hansen. Par
ret har børnene: Kristine, født
d. 19.-7.-1984 og Søren, født d.
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L.F.H. er uddannet radiomekaniker. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1988 fra sin
mor, den blev forpagtet fra 1986. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har
været i slægtens eje siden 1927. Der findes en fredet stendysse på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 30,2 ha. og der er forpagtet 19,2 ha.
Stuehus, staldbygninger og lade er opført omkring 1907, maskinhus i 1972. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, spinat til frø, byg, hvede og ærter. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation anvendes til roeoptagning.
L.F.H. ejer og driver også "Rødegaard", Rosengårdsvej 10.

LADBYVEJ 66, "MOESEGAARD", KERTINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-321365.
CARL PETER SØRENSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1928, søn af Nora og Aksel
Sørensen, gift d. 26.-4.-1956 med Else Sørensen, født d. 8.-8.-1933, datter af Karen
Sørensen. Parret har datteren Birte, født d. 22.-6.-1966.
C.P.S. har været på Nordisk Landbrugsskole i Odense. Han forpagtede gården fra
1.-3.-1962 og købte den d. 13.-6.-1974 fra Mary og Alfred Rasmussen, som overtog
den i 1908. I sin tid hed gården "Tolvmosegården", fordi der havde ligget 12 moser på
jorden.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 17,3 ha.
Stuehuset er opført i 1911. Kostald opført i 1910 og ombygget til svinestald i 1975-76.
3 svinestalde er omlavet til ca. 35 søer og smågrise. De sidste grise blev udsat
omkring 1. december 1989. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, sukker
roer og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.

LADBYVEJ 144, "BIRKELUND", LADBY, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-323454.
EJNER KJÆR JENSEN, gårdejer, født d. 25.-11.-1958, søn af Magdalene Sandvej Kjær
og Jens Ejner Jensen.
E.K.J. overtog ejendommen d. 1.-7.-1990 fra sin mor, han er 3. generation på gården.
Areal 8,6 ha.
På gården er der lade, maskinhus, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
en del.
LANGE GYDE 75, "FRIHEDSGAARDEN",
KERTINGE MARK, 5300 KERTEMINDE,
tlf. 65-322191.
POUL NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-1.1925, søn af Margrethe og Johannes Ni
elsen, gift d. 22.-6.-1968 med Kaja Vio
la Bondegaard Hansen, dagplejemor,
født d. 26.-10.-1930, datter af Jensine
Antonie Bondegaard og Hans Ole James
Hansen.
P.N. har været på Ollerup Højskole. Han
overtog ejendommen d. 1.-4.-1955 fra
Niels Kristian Nielsen.

Ejendomsskyld 950.000. Areal 14,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800. Gårdens 2 længer er opført samtidig med stuehuset
og den 3. er fra 1968. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps og korn.
Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til roesåning, roeoptagning, sprøjtning og
mejetærskning.
LANGE GYDE 193, "KALVEHAVEGAARDEN", KERTINGE MARK, 5300 KERTEMIN
DE, tlf. 65-321491.
ARNE FISCHER, gårdejer, født d. 14.-2.-1915, søn af Karen og Jens Fischer, gift d.
4.-6.-1944 med Sine Thaarslund, forhenværende sygeplejerske, født d. 26.-5.-1914,
datter af Thea og Hans Christian Thaarslund. Parret har datteren Hanne, født d.
31.-7.-1946.
A.F. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1944 fra
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Anders Poulsen. På gården findes en høj kaldet "Maglebjerg", hvor der er fundet
mange oldtidsfund fra vikingetiden.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1934, ligesom staldene og laden. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor, plansilo og varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

LANGØVEJ 357, "EGELUNDGÅRD", LANGØ, 5390 MARTOFTE, tlf. 65-341290.
LARS PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1923, søn af Olaf Pedersen, gift d. 28.1.-1967 med Hanne Pedersen, blomsterdekoratør, født d. 29.-9.-1944.
L.P. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 11.-12.-1965
fra Jacob Nielsen. Olaf Pedersens mor, Astrid Pedersen, er født på "Egelundgård".
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 46 ha., heraf 1 ha. skov og plantage, der er frasolgt
0,5 ha. til FDF.
Stuehuset er opført omkring 1850. Der er opført en ny svinestald på 300 kvadratmeter
i 1971, desuden er der maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 200 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der er 1 traktor og 1
mejetærsker. Maskinstation anvendes til skårlægning.
LANGØVEJ 371, "SKOVGÅRD",
LANGØ, 5390 MARTOFTE, tlf.
65-341016.
POUL BIRKHOLM, gårdejer, født
d. 28.-7.-1933.
P.B. ejer gården sammen med
Ole Birkholm.
P.B. er gift d. 23.-10.-1958 med
Birthe Pilkær, medhjælpende hu
stru, født d. 1.-12.-1935, datter
af Knud Pilkær. Parret har bør
nene: Jørn Finn, født d. 2.-2.1959, Ole, født d. 12.-4.-1961

og Knud Viggo, født d. 2.-7.-1963.
P.B. har været på Vallekilde Højskole. Han overtog ejendommen i april 1972 fra sin
svigerfar, Knud Pilkær. Birte Birkholms morfar, Poul Poulsen, købte den i 1902.
Gården har været fæstegård under "Schelenborg".
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 46 ha., heraf 1,1 ha. skov. Der er tilkøbt 5,6 ha.,
frasolgt 17 ha. og forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1876. I 1970 blev der bygget en ny svinestald på 190 kvadrat
meter, lade fra 1627 er ombygget i 1868 og 1974, maskinhus på 196 kvadratmeter er
opført i 1968 og maskinhus på 400 kvadratmeter er fra 1984. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer og 1.100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps, ærter, græsfrø og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker
og 1 rendegraver, desuden plansilo, kold lufts tørreri og halm- og brændefyr.
Maskinstation bruges til skårlægning.
P.B. ejer også en gård i Martofte, Fynshovedvej 535, på 22 ha. Desuden er Langøvej
397 med 17 ha. forpagtet.

LANGØVEJ 397, "LUNDEGAARD",
LANGØ, 5390 MARTOFTE, tlf.
65-341118.
SVEND OVE JUSTESEN, gårdejer,
født d. 17.-3.-1924, søn af Karen
og Jens Julius Justesen, gift d.
29.-3.-1953 med Lily Mathea
Krarup Graversen, husmor, født
d. 5.-1.-1933, datter af Maja og
Karl Krarup Graversen. Parret
har børnene: Lis, født d. 12.-1.-
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1956 og Jørgen, født d. 13.-6.-1959.
S.O.J. overtog ejendommen d. 30.-6.-1960 fra sin far. S.O.J. havde gården i forpagt
ning fra 1953 og indtil 1960.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 34,5 ha., heraf ca. 15 ha. eng. 17 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1901. Staldbygningernes 2 længer er opført i 1850, en 3. længe
er opført i 1938.
LANGØVEJ 498, "BASBJERGGAARD", LANGØ, 5390 MARTOFTE, tlf. 65-341495.
GUDMUND LARSEN, gårdejer,
født d. 13.-9.-1910, søn af Gud
run og Vilhelm Larsen, gift i
1932 med Kirsten Rønnow Thorsen, født d. 14.-10.-1911, datter
af Ane Kirstine Antoinette og
Åge Rønnow Thorsen. Parret har
børnene: Anne-Lis, født d. 28.1.-1938, Lars Henrik, født d. 7.4.-1942 og Vibeke, født d. 7.-5.-1950.
G.L. overtog ejendommen i 1965 fra Christian Jensen. Gården har i folkemunde været
kaldt "Bryggergården".
Ejendomsskyld 650.000. Areal 5,9 ha., der er frasolgt ca. 11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890. Staldbygningerne er noget ældre. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Maskinstation anvendes til en del af mark
arbejdet.

LANGØVEJ 521, "KLINTGAARDEN", LANGØ, 5390 MARTOFTE, tlf. 65-341133.
SVEND EKHOLM CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1915, søn af Mathilde og
Jens Christiansen, gift d. 8.-12.-1951 med Sonja Bogermann, medhjælpende hustru,
født d. 22.-4.-1929, datter af Marie Kristine og Karl Borgermann.
S.E.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i marts 1943 fra
sin far.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 28 ha., der er frasolgt ca. 30 ha.
Stuehuset er opført i 1905/06, staldene er bygget omkring 1929, lade 1894. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er rug, raps, havre og hvede. Der er 4 traktorer og 1 meje
tærsker, desuden kornsilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation anvendes til
en del af markarbejdet.

LILLE SALBY 54, LILLE SALBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-341282.
POUL PEDERSEN, frugtavler, født d. 22.-7.-1931, søn af Valborg og Chr. Pedersen,
gift d. 8.-4.-1962 med Ulla I. Wedelsholm, født i 1939, datter af Gerda og Otto
Larsen. Parret har børnene: Mi Sun og Mi Young.
P.P. overtog ejendommen d. 1.-11.-1954 fra sine forældre, han er 3. generation på går
den.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 15,1 ha., heraf 12 ha. frugtplantage. 4,5 ha. er bortfor
pagtet og der er forpagtet 2,4 ha.
Planteproduktionens salgsafgrøder er æbler, pærer og moreller. Der er 3 traktorer og
1 kirsebærhøster.
LILLE VIBYVEJ 24, "VIBYGÅRD", 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-321082.
MARIE HANSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1924, datter af Karen og Thorvald Johansen,
gift d. 30.-4.-1949 med Svend Erik Hansen, repræsentant, født d. 21.-12.-1921, søn af
Niels Kristian Hansen. Parret har børnene: Niels Peter, født d. 30.-3.-1950, og Karen
Merete, født d. 21.-8.-1952.
M.H. overtog gården d. 1.-5.-1959 fra sine forældre. Gårdens historie kan føres tilbage
til ca. 1758. På gården har der bl.a. været det første mejeri på Kertemindeegnen,
samt været den første private friskole i Kerteminde.
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22 ha.
"Vibygård"s stuehus er opført i
1893 og moderniseret i 1975.
Kvægstald, svinestald, lade, fo
derhus og maskinhus er opført i
1933. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, hvede og byg.
Der bruges maskinstation.

MAIMOSEVEJ 86, "MØLLEGÅRD", MÅLE, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-341151.
HELLE OG PREBEN PEDERSEN, gårdejere.
P.P. er født d. 13.-6.-1929, søn af Johannes Pedersen, Ullerslev, gift d. 16.-11.-1957
med Helle Madsen, husmor, født d. 6.-5.-1938, datter af Mary og Sofus Madsen.
Parret har sønnen Jørgen, født d. 2.-3.-1959.
P.P. er uddannet på Kærhave Landbrugsskole i Ringsted. Ægteparret overtog ejendom
men i 1952 fra Mary Madsen.
Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1915. Avlsbygningerne er af ældre dato. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve årligt. Der er 2 traktorer.
MAIMOSEVEJ 168, VIBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-341560.
KAJ ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1940, søn af Mary og Børge Andersen, Dal
by, gift d. 17.-12.-1966 med Kirsten Marie Markvardsen, ekspeditrice, født d. 31.-8.1944, datter af Astrid og Svend Markvardsen. Parret har datteren Helle, født d.
3.-7.-1973.
K.A. er uddannet på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1971
fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 31 ha., heraf 1 ha. eng. Der er tilkøbt 8 ha. og
forpagtet 46,5 ha.
Stuehuset er opført i 1966, der er opført svinestalde i 1972 og 1977 og maskinhus i
1974. Desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 3.500
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, raps og
græsfrø. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden er der plansilo og varm lufts
tørreri. Der er ført staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper.
K.A. ejer desuden "Hestekærgård", Sandbjergvej 199, Dalby.

MESINGE BYGADE 44, MESINGE, 5370 MESINGE, tlf. 65-341336.
KNUD PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1930, søn af Dorthea og Frans Pedersen,
gift d. 13.-9.-1958 med Edit Lanng, fritidslærer, født d. 17.-9.-1933, datter af Michael
Lanng. Parret har børnene: Michael, født d. 4.-4.-1961 og Inge, født d. 5.-8.-1965.
K.P. overtog ejendommen d. 1.-6.-1958 fra sin mor, nuværende ejer er 8. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13 ha., heraf 2 ha. eng. Der er tilkøbt 6 ha. og
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1842 og ombygget i 1972. Kostalden er ombygget i 1961,
svinestalden er bygget i 1953, maskinhus på 150 kvadratmeter er bygget i 1975.
Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer og 15 ungdyr af blandet race,
desuden er der en svineproduktion på 6 årssøer og 80 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker,
desuden er der plansilo.
K.P. ejer og driver også Midskovvej 40.

MIDSKOVVEJ 111, "STAUERHØJGÅRD", MIDSKOV, 5370 MESINGE, tlf. 65-341451.
CARL GUNNER SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1947, søn af Ellen Oline og
Svend Åge Sørensen, gift d. 13.-12.-1969 med Karen Margrethe Kipper Christensen,
medhjælpende hustru, født d. 17.-10.-1950, datter af Alfred Eskild Christensen. Parret
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har børnene: Peter, født 1.-9.1970 og Lene, født d. 29.-6.-1973.
Carl G. Sørensen er uddannet på
Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog ejendommen i 1972 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
34,1 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Avls
bygningerne fra 1927 er indrettet
til svin, maskinhuset er opført i
1957. Gården drives med en svi
neproduktion på 800 slagtesvin
årligt. Der er en tårnsilo på 1.500 tdr.
C.G.S. ejer og driver også "Hvenegaarden", Midskovvej 214.

MIDSKOVVEJ 214, "HVENEGAAR
DEN", MIDSKOV, 5370 MESIN
GE, tlf. 65-341451.
CARL GUNNER SØRENSEN,
gårdejer, omtales under Midskovvej
111.
C.G.S. overtog ejendommen i
1969 fra Niels Peder Nielsen.
Før Niels Peder Nielsen ejede
Johannes Lange gården.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal
14,3 ha.
Stuehuset er opført i 1848. Ef
ter brand i 1948 kom der nyt tag på. Avlsbygningerne er opført efter brand i 1948, i
1965, 1971 og 1978 opførtes der 4 svinestalde. Maskinhuset er opført i 1976 og gylle
tank 1978. Gården drives med en svineproduktion på 5.200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker,
desuden halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
C.G.S. ejer og driver også Midskovvej 111, 5370 Mesinge.

MIDSKOVVEJ 224, "MIDSKOVGÅRD", MIDSKOV, 5370 MESINGE, tlf. 65-341103.
POUL ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1934, søn af Karen og Johannes Andersen,
gift d. 2.-12.-1961 med Inge Jensen, plejehjælper, født d. 9.-9.-1936, datter af Mary
og Ejner Jensen. Parret har børnene: Peter, født d. 18.-9.-1962, Jens, født d. 14.-12.1963, Kirsten, født d. 15.-5.-1967, Karen, født d. 20.-9.-1971 og Morten, født d.
1.-12.-1979.
P.A. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1961 fra sin
far. Gården har været i slægtens eje siden ca. 1900.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 39 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1870 og senere restaureret med fast tag. Kostald opført 1975,
gammel kvægstald bruges til maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
frø, raps og ærter. Der er 3 traktorer.
MIDSKOVVEJ 227, MIDSKOV, 5370 MESINGE, tlf. 65-341680.
KNUD LAURIDSEN, gårdejer, født d. 12.-4.-1939, søn af Anna og Hans Lauridsen, gift
d. 13.-9.-1974 med Anni Hansen, medhjælpende hustru, født d. 4.-5.-1944, datter af
Erna og Svend Åge Hansen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 19.-2.-1970 og Torben,
født d. 18 .-2.-1975.
K.L. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1973 fra sin
far. Før Hans Lauridsen ejede Olaf Thomsen gården, som har været i slægtens eje i
ca. 200 år.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
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ført for ca. 200 år siden og er
løbende restaureret, bl.a. nyt tag
og ydervægge samt indendørs mo
dernisering. Avlsbygningerne er
fra ca. 1890, de er ombygget til
grise omkring 1975. I 1973 og
1976 er der bygget nye svinestalde, maskinhus 1976 og gylletank
1984. Gården drives med en svi
neproduktion på 140 årssøer og
2.800 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn,
raps, sukkerroer, ærter og frø.
Der er 3 traktorer og 1 mejetær
sker, desuden plansilo på 1.200

tdr. og tårnsilo på 800 tdr. samt varm lufts tørreri.
MOSEGÅRDSVÆNGET 14B, "KROGSGÅRD", 5380 DALBY, tlf. 65-341613.
FRODE HANSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1935, søn af Astrid og Martin Hansen, gift
d. 7.-5.-1966 med Lissen Agri, børnehavemedhjælper, født d. 26.-3.-1939, datter af
Margrethe og Åge Agri, Aborg, Assens. Parret har børnene: Christian, født d. 11.-7.1967 og Lisbeth, født d. 7.-6.-1970.
F.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1966 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23 ha., heraf 3 ha. mose og eng.
Stuehuset og kostalden er ca. 150 år gamle. Svinestald opført ca. 1925, lade 1932 og
maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 13 årskøer, 13 ungdyr og 8
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og
ærter. Der er 2 traktorer 5 tårnsiloer.
MOSEGÅRDSVÆNGET 15, "MOSEGÅRDEN", DALBY, 5380 DALBY, tlf. 65-342013.
ARNE ERIK JENSEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1957, søn af Irene og Erik Jensen, gift
d. 6.-3.-1980 med Kirsten Thygesen, køkkenleder, født d. 9.-3.-1955, datter af Ellen
og Anton Thygesen. Parret har børnene: Ditte Christine og Allan Erik.
A.E.J. arbejder som rørlægger og maskinfører, han har det grønne bevis. Han overtog
ejendommen d. 15.-5.-1981 fra Knud Knudsen.
Areal 53,7 ha.
Stuehuset er moderniseret i 1983. På gården er der lade, maskinhus, gylletank og
fjerkræstalde. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg.

MÅLE BYGADE 25, "HØJVANG", MÅLE, 5300 KERTEMINDE.
KELD RASMUSSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1938, søn af gårdejer Svend Rasmussen,
Vejruplund, gift d. 5.-6.-1965 med Birgit Pedersen, gartnermedhjælper, født d.
17.-3.-1942, datter af Harry Pedersen. Parret har børnene: Jane, født d. 24.-10.-1967
og Lotte, født d. 27.-8.-1970.
K.R. er kriminalassistent, og har været på Korinth og Nordisk landbrugsskoler. Han
overtog ejendommen d. 1.-1.-1990 fra Gunner Hansen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 17,9 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1943, efter
brand, og maskinhus i 1965. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er
1 traktor, tårnsilo og halmfyr.
MÅLE BYGADE 51, "LUNDEGÅRD", MÅLE, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-341919.
JØRGEN MØLLEGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1959, søn af Helle og
Preben Pedersen, gift d. 30.-9.-1988 med Lisbeth Søberg Pedersen, landmand, født d.
1.-10.-1965, datter af Hanne og Gunner Søberg Pedersen. Parret har børnene: Emil
Dyred, født d. 27.-7.-1986 og Tea Dyred, født d. 16.-6.-1990.
J.M.P. er landbrugslærer og er uddannet på Korinth og Dalum landbrugsskoler, og
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uddannet som landbrugstekniker på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i
1980 fra sin far, som købte den af Mads Rasmussen i 1975.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 29 ha. Der er tilkøbt 12 ha. og forpagtet 7 ha.
Stuehuset er restaureret indvendig. Avlsbygningerne er af ældre dato med fast tag.
Gården drives med en svineproduktion på 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, sukkerroer og raps. Der er 1 traktor, plansilo på 800 tdr. og
kold lufts tørreri.
NORDRE SKOVGYDE 13, "KRISTIANSMINDE", MIDSKOV, 5370
MESINGE, tlf. 65-341102.
KRISTIAN MADSEN, gårdejer,
født d. 14.-7.-1931, søn af Mar
tha og Emil Madsen, gift d.
22.-7.-1955 med Åse Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
31.-5.-1932, datter af Rigmor og
Poul Andersen, Mesinge. Parret
har børnene: Jørgen, født d.
6.-4.-1957 og Erik, født d.
12.-1.-1960.
K.M. er uddannet på Lundby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1966
fra sin far. Kristian Madsen købte gården i 1884, derefter Emil Madsen i 1926.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 7 ha., og forpagtet 10 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt, i ca. 1940-45 er der bygget nye ydermure. Kostald
og svinestald er restaureret og indrettet til svin, maskinhus er opført i 1984. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, ærter, spinat og frø. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker og gravemaskine, desuden plansilo på 1.100 tdr., tårnsilo på 900
tdr., varm lufts tørreri samt halmfyr.

NORDRE SKOVGYDE 15, MID
SKOV, 5370 MESINGE, tlf. 65341352.
SØREN LARSEN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 15.-2.-1925, søn
af Laura Marie og Thorvald An
dersen, gift d. 14.-10.-1949 med
Inger Margrethe Sørensen, med
hjælpende hustru, født d. 10.-9.1923, datter af Ingeborg og Vig
go Sørensen. Parret har børnene:
Ane Sofie, født d. 9.-2.-1952 og
Birgitte, født d. 11.-1.-1955.
S.L.A. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1965 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Der er forpagtet 3
ha.
Stuehuset er opført i 1906 og fik nyt tag i 1985. Avlsbygningerne er oprindelig fra
1885, men er siden forandret løbende. Nye svinestalde er opført i 1973, 1975 og 1978,
maskinhuse i 1967 og 1980. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer og ca.
750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler, sukkerroer
og frugt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og specialmaskiner til frugtavl. Desuden
er der tårnsilo på 800 tdr. På gården er ansat 1 medhjælper.
NORDRE SKOVGYDE, 145, "STENAGERGÅRD", MIDSKOV, 5370 MESINGE, tlf.
65-341005.
OLE JØRN JENSEN, direktør, født d. 12.-4.-1944, søn af Jørgen Jensen.
O.J.J. er direktør i en landbrugsmaskinforretning. Han overtog ejendommen d.
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sen.
Ejendomsskyld 4.150.000. Areal
97 ha., heraf 86 ha. ager, 8 ha.
eng og 3 ha. park.
"Stenagergård"s stuehus er på
600 kvadratmeter og er restaure
ret i 1989/90. Laden er på ca.
800 kvadratmeter og maskinhuset
på ca. 500 kvadratmeter. Gården
drives med en kvægproduktion på
5 årsammekøer og 5 ungdyr af
racen Hereford. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, frø, sukkerroer og ærter. Der er 3 traktorer og 1 meje
tærsker, desuden korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat
fremmed arbejdskraft og maskinstation anvendes i mindre omfang.

NYMARKSVEJ 30, KØLSTRUP MARK, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-391453.
KNUD PEDERSEN, husmand, født d. 19.-6.-1940, søn af Astrid og Jens Peder Peder
sen, gift d. 27.-11.-1965 med Inge Jensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-8.-1944,
datter af Ingeborg og Aksel Jensen. Parret har børnene: Michael, født d. 26.-8.-1968
og Susanne, født d. 8.-4.-1971.
K.P. overtog ejendommen d. 1.-1.-1974 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 10,5 ha. og der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er restaureret. Kostalden er løbende restaureret, det er en bindestald til 50
køer. I 1979 blev der opført ungdyrstald med spalter og bindestald. Maskinhuset er
opført i 1975 og udvidet i 1981, gylletank opført i 1982. Desuden findes 2 udendørs
køresiloer på 1.400 kvadratmeter opført på cement i 1983. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, ca. 60 ungdyr og ca. 30 slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, rug, hvede, ærter og byg. Der er 3
traktorer og kornsilo. Der sker varmegenindvinding fra køletank. På gården er ansat 1
medhjælper og 2 skoledrenge. Maskinstation anvendes til roesåning, majssåning og
mejetærskning.
ODENSEVEJ 125, "VEJLEGAARDEN", REVNINGE, 5300 KERTE
MINDE, tlf. 65-321319.
ANNA VEJLEGAARD KRISTENS
EN, gårdejer, født d. 6.-9.-1934,
datter af Kristine og Thorvald
Hansen, gift d. 17.-11.-1962 med
Ejvind Vejlegaard Kristensen,
født d. 1.-9.-I925, død d. 20.4.-1988, søn af Kresten Michael
og Hansine Nicoline Kristensen.
Parret har børnene: Poul Erik,
født d. 14.- 11.-1957, Peter,
født d. 26.-9.-1962, Torben, født d. 20.-5.-1965, Søren, født d. 25.-11.-1968 og Anne
Mette, født d. 27.-9.-1975.
A.V.K. er kirkeassistent. Ejendommen blev overtaget i 1952 fra E.V.K.'s far. Gården
er flyttet ud fra Revninge By for ca. 200 år siden. I Ejvind Vejlegaard Kristensens
slægt kan den spores tilbage til ca. år 1700.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 22 ha., heraf ca. 1 ha. skov. Der er tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1796 og gennemrestaureret i tiden 1963-75. Staldbygningerne er
opført i 1796, men totalt ombygget til dato. Der er 2 svinestalde, lade fra 1796, ny
maskinhus fra 1974 og hønsehus i en længe. I de senere år er der startet bondegårds
ferie op på gården. Gården har hobbydyr i form af høns og kalve. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinsta
tion anvendes til lidt af markarbejdet.
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tlf. 65-322297.
MOGENS TVEDSKOV, gårdejer,
født d. 20.-11.-1937, søn af Dag
ny og Arvid Tvedskov, gift d.
28.-7.-1973 med Bodil Pedersen,
husmor, født d. 2.-6.-1945, dat
ter af Else og Carl Ejner Peder
sen. Parret har børnene: Henrik,
født d. 27.-1.-1974 og Lisbet,
født d. 10.-6.-1975.
M.T. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 37,4 ha., heraf 2 ha. eng og strand.
Stuehuset er opført i 1937. Der er 3 svinestalde, fedesvinestald, farestald og stald
med begge dele. Den første stald blev opført i 1935/36, sostald i 1965/66 og fedestald
i 1978. Desuden er der lade fra 1935/36 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en
svineproduktion på 55 årssøer og ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden
tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
ODENSEVEJ 241, "ENGHAVEGAARD", LADBY, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-321593.
KARL LAURSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1918, søn af Kasine og Uffe Laursen, gift i
maj 1945 med Ellen Katrine Pedersen, husmor, født d. 28.-11.-1920, datter af Anna og
Anders Pedersen. Parret har sønnen Morten, født d. 1.-6.-1950.
K.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1956 fra sin far,
som købte den i 1910. K.L. begyndte som forpagter i 1945.
Ejendomsskyld 3.610.000. Areal 66 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1850 og blev første gang restaureret i 1922. Der findes
løsdriftsstald til ammekøer, en nyere svinestald og nyere maskinhus. Staldene og laden
er også opført første gang i 1850. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årsammekøer, ca. 4 ungdyr og ca. 4 slagtekalve af krydsede racer. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation anvendes til al markarbejdet.

ODENSEVEJ 317, "LINDEGAARDEN", LADBY, 5300 KERTEMIN
DE, tlf. 65-321568.
KARNA LARSEN, gårdejer, født
d. 19.-5.-1926, søn af Katinka og
Johannes Jensen, gift d. 26.-2.1953 med Børge Larsen, født d.
9.-3.-1919, død d. 16.-4.-1979,
søn af Ingeborg og Laurits Lar
sen. Parret har børnene: Hans,
født d. 10.-4.-1954 og Jette,
født d. 23.-2.-1958.
Ægteparret overtog ejendommen
d. 1.-1.-1966 fra Laurits Larsen. Gården har været i forpagtning siden 1953, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.030.000. Areal 35 ha., heraf 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1924, staldbygningerne er meget ældre. Maskinhuset er opført i
1971 efter brand. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, spinat og
byg. Der er 1 traktor. Maskinstation anvendes til al markarbejdet.
ODENSEVEJ 471, "NAUERGAARD", LADBY, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-391217.
KURT THORKILD MARKVARDSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1945, søn af Ruth og
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Ricard Markvardsen, gift d. 26.-7.-1972 med Ulla Andreasen, lærer, født d. 29.-2.1948, datter af Else og Erik Andreasen. Parret har børnene: Mads, født d. 7.-2.-1974
og Martin, født d. 30.-4.-1980.
K.T.M. overtog gården d. 1.-4.-1972 som et dødsbo efter Theodor Petersen. Gården er
udstykket fra "Mensalgaarden" i Ladby i 1910.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 14,6 ha., heraf 0,8 ha. skov. Derudover er der for
pagte t 10 ha.
Stuehuset er opført i 1910. Svinestalden er en sostald til 90 årssøer, laden er opført i
1990 efter brand, maskinhuset er opført i 1978 og gylletank i 1986. Gården drives med
en svineproduktion på 87 årssøer, ca. 1.700 solgte smågrise og ca. 40 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, maltbyg og hvede. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker, desuden 2 plansiloer og kold lufts tørreri. Der er også
brændefyr. Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
K.T.M. ejer også "Æblehavegaard", Langtved, Langtvedvej 23, som drives sammen med
"Nauergaard".
ODENSEVEJ 486, "SKOVAGERGAARD", LADBY STATION,
5300 KERTEMINDE, tlf. 65-391179.
NILS GUNNAR JENSEN, gårdejer,
født d. 13.-9.-1951, søn af Karen
Margrethe og Gunnar Jensen, bor
sammen med Hanne Marie Han
sen, sygehjælper, født d. 11.-9.1957, datter af Else Holm og Ni
els Christian Hansen. Parret har
børnene: Henrik, født d. 9.-7.1978, Malene, født d. 27.-10.-1983
og Søren, født d. 10.-8.-1988.
N.G.J. er maskinarbejder. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1980 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12 ha. og der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset og staldbygningerne er opført omkring 1890. Stuehuset er gennemrestaureret. Maskinhuset er opført i 1984. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinter
raps og vinterbyg. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker, desuden plansilo med varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
ODENSEVEJ 675, "SANDHOLM",
HUNDSLEV, 5300 KERTEMINDE,
tlf. 65-391080.
KNUD SANDHOLM HANSEN,
gårdejer, født d. 10.-5.-1926, søn
af Nanna og Hans Laurits Han
sen, gift d. 31.-3.-1956 med In
ger Margrethe Ditlevsen, husmor,
født d. 19.-3.-1931, datter af
Anna og Kristian Ditlevsen. Par
ret har børnene: Kirsten, født d.
30.-10.- 1956, Susanne, født d.
24.-12.- 1958, Anette, født d.
23.-11.-1959 og Søren, født d. 25.-9.-1965.
K.S.H. overtog ejendommen d. 13.-5.-1964 fra sin mor, nuværende ejer er 4. genera
tion. Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 17,9 ha. Der er tilkøbt 7,7 ha. frasolgt 1,6 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Der er opført sostald i 1934 og slagtesvinestald i 1936,
lade i 1904 og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer og
500 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter,
hvede og byg. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker, desuden kornsilo med kold lufts
tørreri samt brændeovn. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

ODENSEVEJ 729, "TVILUND",
HUNDSLEV MARK, 5300 KERTE
MINDE.
KAY TVILUND, gårdejer, født d.
2.-7.-1944, søn af Ella Jørgensen,
gift med Elna Nielsen, sygehjæl
per, født d. 10.-6.-1943, datter
af Karen og Peter Nielsen.
K.T. er gravemester. Han over
tog ejendommen d. 1.-7.-1988 fra
Karl Jørgensen. Slægten på går
den kan spores tilbage til 1770.
Ejendomsskyld 760.000. Areal
10,1 ha. og der er forpagtet 8,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1770 og gennemrestaureret i 1990. Kostalden er opført i
1770 og restaureret senere, lade er fra 1770, maskinhus fra 1972-73. Gården drives
med en kvægproduktion på 2 årsammekøer og 10 fedetyre. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstaion anvendes til en del
af markarbejdet.

ODENSEVEJ 752, "SKIPPERGÅRDEN", HUNDSLEV, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65391297.
ERIK JOHANSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1941, søn af Gretl og Hans Jørgen Horn
Johansen, gift d. 14.-9.-1964 med Ingelise Andersen, medhjælpende hustru, født d.
1.-4.-1944, datter af Johanne og Johannes Andersen. Parret har børnene: Pia, født d.
26.-11.-1966, Per, født d. 19.-11.-1969 og Lars, født d. 16.-1.-1971.
E.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-6.-1966 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 24,7 ha. Der er tilkøbt 11 ha., frasolgt 2,5 ha. skov og
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1905. Laden bruges til fedekreaturer, desuden er der svinestald,
lade, maskinhus og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 1.100 slagte
svin om året. Desuden er der 7 årsammekøer, 2 ungdyr og 7 slagtekalve af racen
Hereford. Der er desuden 5.000 skrabehøns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, rug, raps og sukkerroer. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden koksfyr.
Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.

OVER KÆRBYVEJ 84, "SVANE
HØJGÅRD", 5300 KERTEMINDE,
tlf. 65-321258.
HANS LARSEN, gårdejer, født
d. 26.-11.-1927, søn af Annie og
Ejner Larsen, gift d. 27.-1.-1951
med Elise Rasmussen, husmor,
født d. 15.-4.-1927, datter af
Johanne og Anton Rasmussen.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 14.-11.-1951, Anne-Grete,
født d. 16.-4.-1956, og Rasmus,
født d. 11.-10.-1960.
H.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha., og der er forpagtet 16
ha.
Stuehuset er opført i 1806 og moderniseret i årene 1958-1972. Svinestalde er opført i
1955, 1958 og 1960 samt lade i 1960. Gården drives med en besætning på 150
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kold lufts tørreri og halmfyr.
H.L. ejer og driver desuden "Basbjerggård", Over Kærbyvej 92, 5300 Kerteminde.
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OVER KÆRBYVEJ 92, "BASBJERGGÅRD", 5300 KERTEMINDE.
HANS LARSEN, gårdejer, omtales under "Svanehøjgård", Over Kærbyvej 84, 5300
Kerteminde.
H.L. overtog ejendommen i 1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28,5 ha.
Stuehus, svinestald og lade er opført i 1916, maskinhuse i 1971, 1974 og 1979. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, kold lufts tørreri og halmfyr.
H.L. ejer og driver desuden "Svanehøjgård", Over Kærbyvej 84, 5300 Kerteminde.

OVER KÆRBYVEJ 111, "KÆRBYGÅRD", OVER KÆRBY, 5300 KERTEMINDE, tlf.
65-321227.
NIELS SØRENSEN, gårdejer, gift med Anne Lise Sørensen, husmor. Parret har bør
nene: Lene, Inger, Jette og Hans.
N.S. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1967 fra
Hans Sørensen.
Areal 72 ha., heraf tilkøbt 17 ha., og der er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1941. Svinestalde er opført i 1963, 1971 og 1973, lader fra 1860
og 1951, maskinhus fra 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frø, raps og
ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden kornsilo på 8.000 tdr., varm lufts
tørreri og halmfyr. Der er ansat fremmed arbejdskraft 3 måneder om året.
N.S. ejer og driver også "Stengebjerggård", Bregnør Bygade 62.
REVNINGE BYGADE 38, "KÆR
GÅRDEN", REVNINGE, 5300
KERTEMINDE, tlf. 65-321561.
KARL EDVARD LARSEN, gård
ejer, født d. 18.-12.-1915, søn af
Maren og Jørgen Larsen, gift d.
18.-5.-1945 med Anna Marie Poul
sen, husmor, født d. 18.-8.-1919,
datter af Minna og Hans Poulsen.
Parret har børnene: Birgit, født
d. 10.-2.-1946 og Gunhild, født d.
11.-2.-1952.
K.E.L. overtog ejendommen d.
1.-12.-1949 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden ca. 1870.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. skov. 11,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1800. I 1942 blev begge gavle og den ene siden udskiftet.
I 1965 blev stråtaget udskiftet med fast tag. Kostald, svinestald og lade er opført i
1917. På gården er der 1 traktor.
REVNINGE BYGADE 101, "ENGHAVEGAARD", REVNINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf.
65-321413.
FRODE KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1918, søn af Ingeborg og Anders Kri
stiansen, gift d. 5.-5.-1953 med Marie Helene Nielsen, født d. 27.-3.-1931, død .
2.-8.-1990, datter af Else og Niels Peter Nielsen. Parret har børnene: Anne Marie,
født d. 13.-2.-1954, Gunnar, født d. 13.-3.-1956 og Else, født d. 14.-9.-1959.
F.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1956 fra
sin far, som overtog den i 1914. Gården har været i slægtens eje siden 1808, den var i
sin tid fæstegård under "Lundsgaard".
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 27,5 ha., heraf 0,6 ha. skov og 0,8 ha. gårdsplads og
have. Der er tilkøbt 5,5 ha. 26 ha. er bortforpagtet til sønnen Gunnar Christiansen,
Åmosen 1, Ullerslev.
Stuehuset er opført i 1876. I 1922 kom der kvist på og stråtaget blev udskiftet med
glaserede teglsten. Kostald er opført i 1914, svinestalde opført i 1914 og 1930, lade
opført 1914 og træmaskinhus opført 1925.

REVNINGEVEJ 74, "BREGNESKOVGAARD", 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-323824.
KARL LAURSEN, gårdejer, omtales under Odensevej 241, 5300 Kerteminde.
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Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 26 ha.
På gården er der plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskin
station anvendes til al markarbejdet.

REVNINGEVEJ 116, "REVNINGEGAARDEN", REVNINGE MARK, 5300 KERTEMINDE,
tlf. 65-321387.
KIRSTEN HANSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1947, datter af Betty og Svend Jørgen
sen, gift d. 31.-7.-1971 med Peder Høite Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d.
22.-11.-1948, søn af Ellen og Hans Høite Hansen. Parret har børnene: Stine, født d.
30.-3.-1976 og Anders, født d. 19.-9.-1984.
P.H.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Ejendommen blev overtaget d. 31.-7.-1969
fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt fri fra "Tra
nekær Gods" i 1942.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 28 ha., heraf ca. 1 ha. skov. Der er tilkøbt ca. 1 ha.
Stuehuset er opført i 1904. Svinestalden er opført i 1904 og ombygget omkring 1940,
ombygget indvendig i 1972 og tilbygget i 1979, lade opført 1904. Gården drives med
en svineproduktion på 1.550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, hvede og græsfrø. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation
anvendes en del.
ROSENLUND ALLE 11, "ROSENLUND",
5350 RYNKEBY, tlf. 65-391070.
KARL CHRISTIAN SKOV JENSEN, pro
prietær, født d. 26.-7.-1926, søn af Lau
ra og Rasmus Ejner Jensen, gift d.
21.-7.-1952 med Jytte Moth, født d.
30.-10.-1930, datter af Ebba og Rasmus
Madsen. Parret har børnene: Palle, født
d. 18.-9.-1953 og Anne, født d. 5.-8.-1956.
K.C.S.J. overtog ejendommen d. 1.-3.-1985
fra Bent Bjærgskov.
Ejendomsskyld 5.700.000. Areal 100,6 ha., heraf ca. 25-26 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1799 og totalt restaureret i 1985. Der er opført 2 svinestalde i
ca. 1965, kornlade i 1985, lade 1911 og maskinhus 1985. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, rug, ærter, græsfrø, sukkerroer og raps. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker, desuden plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr fra 1990. På
gården er ansat 1 bestyrer og 1 deltids medhjælper.
K.C.S.J. ejer og driver desuden "Hundslev Skovgaard", Odensevej 727, 5300 Kerte
minde. Denne gård er på 69 ha.

RYNKEBY HESTEHAVE 52,
RYNKEBY HESTEHAVE, 5300
KERTEMINDE, tlf. 65-391039.
BENT HVENEGAARD LASSEN,
gårdejer, født d. 8.-3.-1927, søn
af Lis og Halvor Hvenegaard
Lassen, gift d. 5.-6.-1965 med
Sylva Saaby Hansen, sygeplejer
ske, født d. 7.-10.-1925, datter
af Petra og Rasmus Eriksen Han
sen. Parret har børnene: Jørgen,
Kirsten og Lis.
B.H.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-6.-1969 fra
Gustav Christensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 3,9 og der er forpagtet 5,5 ha. 10 ha. er frasolgt.
Stuehuset er opført omkring 1850. Svinestalde er opført i 1974 og 1976. Ejendommen
drives økologisk med grøntsager, brødkorn og østershatte (svamp). Brødkornet bearbej
des på eget mølleri. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer og 200 slag-
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tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er alle almindelige grøntsager. Der er
2 traktorer, 3 kornsiloer, varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.
Maskinstation anvendes til mejetærskning.
RYNKEBYVEJ 175, "NYTOFTEGÅRD", TVINDE, 5350 RYNKE
BY, tlf. 65-391349.
POUL JENSEN, gårdejer, født d.
3.-11.-1936, søn af Agnethe og
Lars Jensen, gift d. 12.-5.-1962
med Inge Lis Rasmussen, sygeple
jerske, født d. 19.-2.-1939, dat
ter af Ingrid og Herman Rasmus
sen. Parret har børnene: Sine,
født d. 2.-10.-1962, Søren, født
d. 7.-2.-1964 og Maria, født d.
14.-10.-1970.
P.J. har været på Kærgård Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1965 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 17 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet
23,6 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Bindestald til 56 køer er opført i 1934, lade opført i
1971-72, maskinhus i 1965 og gylletank 1975. Desuden er der 3 udendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og maltbyg. Der
er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden er der koksfyr. På gården er ansat 1 med
hjælper og 1 skoledreng. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
P.J. driver desuden Rynkebyvej 116 og Rynkebyvej 177, Forhåbningslund.

SALBY BYGADE 6, "VARHØJGAARD", SALBY, 5370 MESIN
GE, tlf. 65-341467.
TOM FOGED PEDERSEN, gård
ejer, født d. 30.-11.-1945, søn af
Anker Foged Pedersen, gift d.
1.-3.-1969 med Randi Fischer
Rasmussen, kontorassistent, født
d. 28.-11.-1948, datter af Inge
og Poul Rasmussen, Lundagergaard.
Parret har børnene: Steen, født
d. 11.-8.-1969, Jan, født d.
21.-3.-1973, Bibi, født d. 4.5.-1978 og Mads, født d. 22.-4.-1980.
T.F.P. driver maskinstation og er kloakmester og han har været på Dalum Landbrugs
skole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1968 fra sin far. Før ham ejede Poul Møller
gården. Han overtog den efter Mads Lassen Møller, den har været i slægtens eje i
mindst 200 år.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er frasolgt 2 ha. Der er
forpagtet 50 ha.
Stuehuset er mere end 120 år gammelt. I 1973 blev der opført et maskinhus på 400
kvadratmeter, i 1980 endnu et på 1.000 kvadratmeter. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, sukkerroer, frø m.v. På gården er der 9 traktorer, 2 mejetærskere og
maskiner til maskinstationsdrift. Der er plansilo på 2.500 tdr. og varm lufts tørreri.
På gården er ansat 4 medhjælpere.
T.F.P. ejer og driver desuden "Heselgården", Blæsenborgvej 76, Måle.
SALBY BYGADE 17, "ELMEGÅRDEN", SALBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-341864.
STEEN DANIELSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1960, søn af Jens Ove Danielsen, gift d.
23.-7.-1983 med Mariane Pedersen, matrialist, født d. 12.-4.-1961, datter af Bent
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get til svinestald i 1987. En gylletank
drives med en svineproduktion på 740
afgrøder er korn, sukkerroer, raps og
tærsker. S.D. driver også Overkærbyvej

Pedersen. Parret har børnene:
Jakob, født d. 23.-10.-1984 og
Henrik, født d. 21.-1.-1987.
Steen Danielsen er uddannet på
Dalum Landbrugsskole. Han over
tog ejendommen d. 1.-1.-1986 fra
Anders Sørensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal
31 ha., heraf 4,4 ha. eng. Der er
forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1894. Ko
stald, svinestald og lade er op
ført i 1882, kostalden er ombyg
på 1.335 kubikmeter er opført i 1987. Gården
slagtesvin på stald. Planteproduktionens salgs
ærter. Der er 2 traktorer og andel i meje
108.

SALBY BYGADE 29, "ESKELYGÅRD", SALBY, 5370 MESINGE,
tlf. 65-341386.
FLEMMING BIRCH JENSEN, fa
brikant, født d. 5.-12.-1931, gift
d. 4.-8.-1959 med Inger Birch
Jensen, lærer, født d. 15.-4.-1934.
Parret har børnene: Erling, født
d. 25.-3.-1962 og Lisbeth, født
d. 7.-5.-1965.
F.B.J. overtog ejendommen d.
1.-9.-1987 fra Ole Jensen, som
havde ejet den i 5 år. Før Ole
Jensen ejede kreaturhandler Peder Henriksen gården.
Ejendomsskyld 700.000. Der er frasolgt 12 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1906.

SALBY BYGADE 35, "LUNDEGÅRD", SALBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-341183.
POUL CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1938, søn af Arnold Christoffersen,
gift i 1963 med Gerda Mortensen, hjemmehusmor, født d. 23.-2.-1936, datter af Christiof Mortensen. Parret har børnene: Lars, født d. 13.-10.-1963 og Elisabeth, født d.
27.-6.-1965.
P.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1974 fra sin far.
Før Arnold Christoffersen ejede Poul L. Christoffersen, Anders Christoffersen, Chri
stoffer Edvertsen og Edvert Christoffersen gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1885/86. Avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er opført i
1885, maskinhus på ca. 300 kvadratmeter er opført i 1980. Gården drives med en svi
neproduktion på 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps,
ærter og sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo på 800
tdr. P.C. ejer og driver også "Fjordgården", Midskov.
SALBY BYGADE 37, "LUNDAGERGÅRD", SALBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-342066.
KNUD FISCHER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1959, søn af Inge og Poul Ras
mussen, gift d. 10.-10.-1987 med Mariane Fischer Andersen, typotekniker, født d.
16.-6.-1964, datter af Lisa og Erling Fischer Andersen. Parret har sønnen Emil, født
d. 15.-11.-1986.
K.F.R. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1983
fra sin far.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 35 ha. og desuden er der forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er ombygget i 1956 med nye ydermure og nyt tag, indmaden er bevaret fra
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ombygget i ca. 1956 med nye ydermure, i 1991 renoveret til moderne svineproduktion.
I 1987 blev der opført ny svinestald på 450 kvadratmeter til søer og smågrise.
Desuden er der maskinhus fra 1984 på 475 kvadratmeter og gylletank fra 1987 på 750
kubikmeter. Gården drives med en svineproduktion på 175 årssøer, 3.500 solgte
smågrise og 400 slagtesvin årligt. Desuden er der en kvægproduktion på 1 årsammeko
og 1 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, ærter og spinat
frø. Der er 3 traktorer, plansilo på 2.200 tdr., varm lufts tørreri og kulfyr. På gården
er ansat 2 elever. Maskinstation anvendes til mejetærskning.

SALBY BYGADE 45, "TILGENSHØJ", SALBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-341315.
JOHANNES PETERSEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1921, søn af Marius Petersen, gift d.
16.-11.-1946 med Else Wind, husmor, født d. 5.-4.-1918, datter af gårdejer Thorvald
Wind, Korkedrup. Parret har sønnen Ebbe, født d. 9.-3.-1949.
J.P. er uddannet på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-11.-1950
fra Kaj Wind Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13 ha. Jorden er bortforpagtet. I 1945 blev der fra
solgt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1957 efter brand. Svinestald med plads til 250 fedesvin blev
opført efter brand i 1961.
SALBY BYGADE 58, "KRAGKÆRGÅRD", SALBY, 5370 MESINGE.
INGER HANSEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1938, søn af Anna og Charles Nielsen, gift d.
1.-3.-1959 med Peter W. Hansen, entreprenør, født d. 16.-12.-1930, søn af Marie og
Jens Hansen. Parret har børnene: Ole, født d. 21.-6.-1959 og Jens, født d. 5.-8.-1965.
I.H. overtog ejendommen i 1962 fra Jens Hansen, som boede på aftægt efter salget.
Før ham ejede Peter Hansen gården.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 19,8 ha.
Stuehuset er mere end 200 år gammelt. Det fik nye vinduer i 1986 og nyt køkken i
1974, indtil 1942 var der stråtag på huset. De øvrige bygninger er også over 200 år og
er bygget af genbrugsmateriale. Laden er opført i 1976, maskinhus 1959. På gården er
der 1 æsel og 8 vildsvin. Der er tårnsilo og halmfyr.
SANDBJERGVEJ 147, "TJØRNBJERGGÅRD", HERSNAP MARK,
5380 DALBY, tlf. 65-341099.
I/S TJØRNEBYGÅRD ved JENS
KNUDSEN, KIRSTEN KNUDSEN
OG RASMUS KNUDSEN.
Ejendommen har været I/S siden
1987. Gården er flyttet ud fra
Dalby i ca. 1770 og har efter
den tid været i slægtens eje.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
33 ha., heraf 4 ha. plantage. Der
er bortforpagtet ca. 27 ha.
Stuehuset og avlsbygninerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1770.
Stuehuset har fået nyt tag, er blevet skalmuret og har fået påsat kvist. Kostalden og
laden er bindingsværk, maskinhuset er ældre. Ny halmlade blev bygget i 1991. Plante
produktionens salgsafgrøder er æbler, pærer, solbær og blommer. Der er 1 traktor og
halmfyr.
SANDBJERGVEJ 166, "SANDBJERGGÅRD", HERSNAP, 5380 DALBY, tlf. 65-341345.
KARIN OG FREDE BRUNSHØJ CHRISTIANSEN, gårdejere, gift d. 10.-7.-1971.
K.B.C. er født d. 13.-1.-1946, datter af Inge og Peder Th. Hansen. F.B.C. er født d.
27.-12.-1943, søn af Marie og Thorkild Christiansen. Parret har børnene: Brian, født d.
11.-1.-1973 og Lone, født d. 30.-3.-1976.
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net på Ladelund Landbrugsskole
og sidder i bestyrelsen for Fyns
Andel. Parret overtog ejendom
men d. 1.-7.-1971 fra Inge og
Peder Th. Hansen. Gården har
været i slægtens eje siden 1806.
Areal 69 ha., der er bortforpagtet 42 ha. og en pasningsaftale
på 27 ha.
Stuehuset er opført i 1914. Svinestald er opført i 1926, ny stald
i 1977, maskinhus opført ca.
1973 og gylletanke i 1977 og 1986. Gården drives med en svineproduktion på ca. 3.500
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, sukkerroer, ærter og
græsfrø. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden kornsilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Der er ansat medhjælper i ca. 6 måneder om året.
F.B.C. ejer og driver også Stendyssevej 43, Dalby.

SANDBJERGVEJ 199, "HESTEKÆRGÅRD", 5380 DALBY.
KAJ ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1940, søn af Mary og Børge Andersen,
Dalby, gift d. 17.-12.-1966 med Kirsten Marie Markvardsen, ekspeditrice, født d.
31.-8.-1944, datter af Astrid og Svend Markvardsen. Parret har datteren Helle, født d.
3.-7.-1973.
K.A. er uddannet på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1988 fra Rita
og Johannes Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1911. Kostald og svinestald er opført i 1909, maskinhus ca. 1980.
På gården produceres høns, ca. 2.500 æglæggende høns årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, sukkerroer og frø.
K.A. ejer og driver også Maimosevej 168, Viby.
SIBIRIENSVEJ 236, "GRØNLUND
GÅRD", REVNINGE, 5300 KER
TEMINDE, tlf. 65-324425.
PREBEN SØREN NIELSEN, gård
ejer, født d. 20.-6.-1956, søn af
Aksel og Else Nielsen, gift d.
18.-7.-1981 med Gitte Pedersen,
husassistent, født d. 22.-11.-1956,
datter af Esther og Svend Peder
sen. Parret har børnene: MajBritt, født d. 30.-5.-1977 og Hei
di, født d. 23.-4.-1981.
P.S.N. har været på Dalum
Landbrugsskole og på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1990
fra sin mor. P.S.N. er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20,3 ha., desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er genopført i 1971 efter brand. Svinestald og maskinhus er ligeledes opført
i 1971. Gården drives med en svineproduktion på 300 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der er 1 traktor, desuden plansilo og kold
lufts tørreri.

SIBIRIENSVÆNGET 67, SIBIRIEN, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-322204.
WILLY GUNNAR ØSTERGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1932, søn af Jenny
og Frederik Østergård Pedersen, gift d. 16.-11.-1957 med Jytte Pedersen, medhjælpen
de hustru, født d. 2.-6.-1939. Parret har børnene: Annette, født d. 3.-5.-1958, Carsten,
født d. 20.-4.-1961 og Jens, født d. 8.-12.-1966.
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ejendommen d. 1.-12.-1957 fra
Emil Gervig.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
14,4 ha., desuden er der forpagtet 7,1 ha. Der er tilkøbt 10,6
ha.
Stuehuset er over 100 år gam
melt og løbende restaureret. Ko
stalden er en bindestald til 59
malkekøer, desuden er der en
bindestald til kvier med 26 plad
ser, halmladen er opført i 1978,
maskinhus opført i 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og ca.
35 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 trak
torer og 1 gummiged. På gården er ansat 1 medhjælper.
SKOVSBOVEJ 55, 5350 RYNKEBY, tlf. 65-391195.
FINN NYLAND KRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1926, søn af Marie og Kristian
Kristensen, gift d. 25.-10.-1952 med Else Jensen, medhjælpende hustru, født d.
1.-11.-1926, datter af Anna og Peder Jensen. Parret har børnene: Flemming, født d.
6.-10.-1953 og Erik, født d. 12.-3.-1955.
F.N.K. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 30.-5.-1962
fra Kertemindeegnens Kvægavlerforening.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 9,3 ha. Til nytår 1991 bliver der frasolgt 3,5 ha., 2,8
ha. drives til nytår 1991.
Stuehuset er opført i 1933. Svinestalde er opført i 1933 og 1951, lade 1933 og maskin
hus 1952. Gården drives med en svineproduktion på 44 årssøer og 800 solgte smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor og koksfyr. Maskinstation
anvendes til gødningskørsel, såning, sprøjtning og høst.

SKOVSBOVEJ 100, SKOVSBO,
5350 RYNKEBY, tlf. 65-391051.
HENNING POULSEN, gårdejer,
født d. 13.-9.-1958, søn af Kirstina og Karl Poulsen, gift d. 18.6.-1988 med Lene Kristensen, sy
gehjælper, født d. 5.-9.-1962,
datter af Tove og Hans Kristian
Kristensen, Kullerup.
H.P. har været på Korinth Land
brugsskole og på Dalum Land
brugsskole, han er med i besty
relsen for Østfyns Frugtsalgsfor
ening. Han overtog ejendommen d . 15.-4.-1982 fra sin mor. Nuværende ejer er 3.
ration på gården, som blev udstykket fra Skovsbo i 1910. Der er en aftægtsbolig fra
1953, hvor Kirstina Poulsen bor.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19 ha., desuden er der forpagtet ca. 17 ha. Der er
tilkøbt 9,2 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1960. Kostalden er opført i 1960 og
udvidet i 1982 efter brand, det er en bindestald til 60 køer. Der holdes ungdyr på
dybstrøelse i foderlade. Maskinhus og værksted er opført i 1946, foderhus 1982 og
gylletank 1986. Desuden er der 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvæg
produktion på 58 årskøer og ca. 60 ungdyr af racen Jersey. Desuden er der 6 Islandske
heste på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og frugt
avl. Der er 3 traktorer og andel i gummiged, desuden er der brændefyr. På gården er
ansat 1 skoledreng. Maskinstation anvendes til roesåning, majssåning, halmpresning,
mejetærskning og ajlekørsel.
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RUTH OG JENS JØRGEN PEDERSEN, gårdejere, gift d. 2.-8.-1959.
R.P. er husmor, født d. 4.-5.-1935, datter af Sigrid og Aksel Nielsen. J.J.P. er født d.
31.-12.-1925, søn af Emma og Hans Pedersen. Parret har datteren Marianne, født d.
22.-11.-1966.
Ægteparret overtog ejendommen d. 1.-1.-1985 fra Emil Nielsen. Gården har tidligere
ligget i Dalby, men er flyttet i 1985 på grund af bygning af skole.
Areal 23 ha. Der er forpagtet 20 ha. i Nordskov. Der er tilkøbt jord flere gange, også
ved mageskifte.
Stuehuset er opført i 1985. Svinestald 1987, lade og maskinhus 1985. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

SMEDEGYDEN 81, "VESTERGÅR
DEN", DALBY, 5380 DALBY, tlf.
65-341180.
SVEN ABILD, gårdejer, født d.
30.-6.-1936, søn af Betty og An
dreas Abild, gift d. 2.-5.-1959
med Anemarie Sørensen, medhjæl
pende hustru, født d. 15.-3.-1938,
datter af Ellen og Oskar Søren
sen. Parret har børnene: Bent,
født d. 22.-1.-1960 og Knud, født
d. 27.- 4.-1963.
S.A. er uddannet på Dalum Land
brugsskole. Han overtog ejendommen i 1966 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 41 ha., der er tilkøbt 16,5 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt. Kostald er opført i 1941, svinestalde omkring 1971
og 1977. Gården drives med en svineproduktion på ca. 1.000 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, grøntsager og kartofler. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og maskiner til grøntsags- og kartoffel
avl. Desuden er der plansilo på 900 tdr., varm lufts tørreri og gasfyr. Om sommeren
er der ansat 1 løsarbejder.
SMEDEGYDEN 131, "FLÆGKÆR", 5380 DALBY, tlf. 65-341078.
LARS KRISTENSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1961, søn af Lilly og Hans Kristensen.
L.K. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-8.-1990 fra
sin far, som købte den i 1955. Johannes Kristensen købte den i 1921, Hans Kristensen
var fæstebonde fra 1875 til 1916 under "Schellenborg".
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 40 ha., heraf 7 ha. mose og strandeng. Der er for
pagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1924 efter brand. Kostald og svinestald er også opført i 1924,
svinestalden er omforandret til kvæg, ny kostald er bygget i 1990. Desuden er der
maskinhus fra 1970, gylletank og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 65
årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
ærter og korn. Der er 2 traktorer.

SNAVEVEJ 121, "SNAVEGÅRDEN", SNAVE, 5390 MARTOFTE, tlf. 65-341568.
MICHAEL PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1961, søn af Edith og Knud Pedersen,
Mesinge, gift d. 9.-7.-1988 med Lis Egelund Nielsen, født d. 14.-6.-1960, datter af
Doris og Svend Olav Nielsen. Parret har børnene: Katrine, født d. 4.-8.-1987 og Anne,
født d. 7.-3.-1990.
M.P. har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han overtog ejendommen d.
1.-4.-1988 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42 ha., heraf 5 ha. skov og mose. Der er forpagtet 15
ha.
Stuehuset er opført i 1914 og fik en mindre tilbygning i 1958. Kostald og svinestald er
opført i 1914. Kostalden er ombygget til fedekreaturer i 1988, de ligger i dybstrøelse
og spalter. Svinestalden er ombygget til svin i 1960. Desuden er der en lade opført i
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året. Desuden produceres fedetyre, ca. 55 årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, maltbyg, raps, hvede, spinat til frø, rug, vinterbyg, ærter og havre. Der er
3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden 2 plansiloer og 4 tårnsiloer, plantørreri med
varm og kold luft og halmfyr fra 1978. Maskinstation anvendes til en del af mark
arbejdet.
SNAVEVEJ 130, "STANDAGER
FRUGTPLANTAGE",
SNAVE,
5390 MARTOFTE, tlf. 65-341241.
JØRN KNUDSEN, frugtavler,
født d. 21.-4.-1938, søn af Mar
tha og Olav Knudsen, gift d.
21.-7.-1962 med Karen Madsen,
medhjælpende hustru, født d.
2.-7.-1940, datter af Marie og
Aage Madsen. Parret har børne
ne: Søren, født d. 19.-2.-1965 og
Dorte, født d. 10.-3.-1969.
J.K. er plantekontrollør ansat
ved plantedirektoratet (tidligere statens plantetilsyn) d. 1.-8.-1964 og har været på
Vejlby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1962 fra Ole Lauridsen. Går
den blev udstykket fra Hverring Gods i 1925 efter statshusmandsloven af 1919 og fri
købt fra jordfonden i 1967. Ejendommen består af 3 tidligere husmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 25,6 ha., heraf 9 ha. frugtplantage, 1,6 ha. skrænter
og græs og ca. 15 ha. agerjord. Der er tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og gennemrestaureret i perioden 1976-87. Staldbygningen er
ombygget til beboelse. Der findes en lade fra 1925, maskinhus og driftsbygning 1976.
Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, hvede, vårbyg, æbler og pærer. På
gården er der specialmaskiner til frugtavl. Maskinstation anvendes til lidt af mark
arbejdet.

SNAVEVEJ 152, SNAVE, 5390
MARTOFTE. tlf. 65-341932.
AKSEL JUL NØRGAARD, gård
ejer, født d. 23.-11.-1926, søn af
Kristine Marie og Mads Christi
an Nørgaard, gift d. 23.-6.-1957
med Birthe Mathilde Christian
sen, afdelingsleder på fritidshjem,
født d. 22.-1.-1940, datter af
Abelone Marie og Anders Ekholm
Christiansen. Parret har børne
ne: Anders, født d. 28.-4.-1959,
Jens Peter, født d. 24.-2.-1962,
Bertha, født d. 4.-3.-1965 og Lone og Jane, født d. 21.-2.-1967.
A.J.N. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i efteråret
1957 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 9 ha., heraf 0,2 ha. mose og strandbred. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset, staldbygningerne er opført i 1957.
STUBBERUP BYGADE 26, "KIRKEBROGAARD", STUBBERUP, 5390 MARTOFTE, tlf.
65-341460.
JENS HANSEN, gårdejer, født d. 10.-2.-1948, søn af Inge og Karl Hansen, gift d.
16.-1.-1988 med Birthe Rasmussen, teknisk assistent, født d. 3.-7.-1948, datter af
Elsebeth og Thyge Rasmussen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 5.-7.-1975, Sarah,
født d. 12.-3.-1978 og Signe, født d. 17.-3.-1985.
J.H. er forsikringskonsulent og har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog
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ejendommen d. 1.-7.-1972 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
blev udstykket fra "Scheelenborg" i 1906.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31,4 ha., heraf ca. 1,5 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1883 og gennemrestaureret 1980 til 1986. Garage m.m. er opført
i 1981, sostald 1973, goldsostald oprindelig opført 1881, gennemrestaureret i 1973,
fedesvinestald opført 1978, maskinhus 1977. Gården drives med en svineproduktion på
30 årssøer og ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, vinterraps, byg, græsfrø og hvede. Der er 3 traktorer og anpart i mejetærsker,
desuden 3 plansiloer, varm og kold lufts tørreri og brændefyr. Maskinstation anvendes
til lidt af markarbejdet.
SØNDRE SKOVGYDE 293,"FJORD
LY", MIDSKOV SKOV, 5370 ME
SINGE, tlf. 65-341873.
POUL HENNING HANSEN, frugt
avler, født d. 15.-1.-1922, søn af
Marie og Nielsigne og Hans Jør
gen Hansen, gift d. 3.-6.-1950
med Astrid Henrikke Pedersen,
husmor, født d. 24.-4.-1929, dat
ter af Johanne og Rasmus Peder
sen. Parret har datteren Karen
Johanne.
P.H.H. har været på Tune Land
brugsskole og er i bestyrelsen for Dalby Frugtlager. Han overtog ejendommen i 1967
fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er moderniseret i perioden 1964-1974. På gården er der lade, som bruges til
maskinhus. Der er 2 traktorer.
SØNDRE SKOVVÆNGE 12, "FJORDGÅRD", MIDSKOV, 5370 MESINGE, tlf. 65-341427.
POUL CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1938, søn af Arnold Christoffersen,
gift d. 16.-3.-1963 med Gerda Martensen, medhjælpende hustru, født d. 23.-2.-1936,
datter af Kristian Martensen. Parret har børnene: Lars, født d. 13.-10.-1963 og
Elisabeth, født d. 27.-6.-1965.
P.C. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1963 fra Kri
stian Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er mindst 200 år gammelt og med stråtag. Avlsbygningerne er ligeledes ca.
200 år, maskinhuset er opført i 1981. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
fræsfrø. Der er 1 traktor og halmfyr.
P.C. ejer også "Lundegård", Salby.

SØVEJ 34, "ØSTERGAARD",
MARTOFTE, 5390 MARTOFTE,
tlf. 65-341468.
OVE JENSEN, gårdejer, født d.
28.-1.-1936, søn af Agnete og
Jacob Jensen, gift d. 8.-12.-1962
med Kirsten Rasmussen, medhjæl
pende hustru, født d. 21.-10.1940, datter af Augusta og Jo
hannes Rasmussen. Parret har
børnene: Berit, født d. 25.-11.-1964
og Søren, født d. 3.-2.-1968.
O.J. overtog ejendommen d. 1.10.-1960 fra sin mor, nuværende ejer er mindst 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 24,2 ha., heraf ca. 3,8 ha. mose, eng og krat. Der er
tilkøbt ca. 5 ha. og forpagtet ca. 50 ha.
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pladser til 14 ungkreaturer og kalvebokse, er opført i 1978. Roehus og kælvningsbokse
er i samme bygning. Ungdyrstald opført 1856, nylavet i 1990, bindestald til 25 ung
kreaturer + kalvebokse. Desuden er der en bindestald med plads til 18 kreaturer. Ma
skinhus er opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 59 årskøer og ca. 85
ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, rug, hvede
og byg. Der er 4 traktorer og 2 kornsiloer. Der er ført staldvarme til stuehuset. På
gården er ansat 2 medhjælpere. Maskinstation anvendes til majssåning, majssnitning,
roesåning, roeoptagning, mejetærskning, halmpresning og græssnitning.
O.J. ejer og driver også Fynshovedvej 685 og 692.

SØVEJ 103, "HESTHØJGAARD",
MARTOFTE, 5390 MARTOFTE,
tlf. 65-341098.
PETER ANDERSEN, gårdejer,
født d. 24.-3.-1931, søn af Karen
Marie og Christian Andersen.
P.A. er postarbejder og har væ
ret på Vejlby Landbrugsskole.
Han overtog ejendommen d.
1.-7.-1967 fra sin far. P.A. har
haft gården i forpagtning fra
1963 til 1967. Han er 4. genera
tion på gården, som blev udflyttet fra Martofte By i ca. 1850 og blev delt i 2. Gården har været fæstegård under
Valdemar Slot. Areal 13 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1850. Stald og lade er bygget i slutningen af 1920'erne.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 1 traktor og 1
mejetærsker. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
SØVEJ 162, 5390 MARTOFTE, tlf. 65-341064.
BØRGE OG SVEND PEDERSEN, gårdejere.
B.P. er født d. 18.-11.-1919, S.P. er født d. 14.-3.-1922, begge er sønner af Johanne
og Niels Peter Pedersen.
Brødrene overtog ejendommen d. 7.-11.-1953 fra faderen, Niels Peter Nielsen. Nuvæ
rende ejere er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 5,3 ha.
Stuehuset er opført mellem ca. 1880 og 1890 og restaureret i 1950. 5 svinestalde er
opført i 1948, 1953, 1956/57, 1966 og 1970. Gammelt hønsehus er ombygget til grise i
ca. 1960, halmlade opført 1969, ældre maskinhus 1946/47 og nyt maskinhus 1975. På
gården findes 2 traktorer.

TVINDEVEJ 24, "MARIENLYST", TVINDE, 5350 RYNKEBY, tlf. 65-391508.
TORBEN DINESEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1950, søn af Ella Rasmine
og Carl Frede Christensen, gift d. 5.-8.-1978 med Birgit Aagaard Nielsen, børnehave
pædagog, født d. 28.-1.-1952, datter af Rigmor Ester og Niels Aagaard Nielsen. Parret
har børnene: Anders, født d. 9.-10.-1982 og Sussana, født d. 5.-6.-1984.
T.D.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-8.-1976 fra
sin far, som overtog den i 1951. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 28 ha., heraf 1,5 ha. mose og skov. Der er forpagtet
46 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og delvis restaureret i 1962. Svinestalde er opført i 1973
og renoveret i 1978 og ny bygning i 1978, lade opført 1848, maskinhus 1980 og gylle
tank 1988. Gården drives med en svineproduktion på 2.200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer, raps, spinat og hvede. Der er 3 trak
torer og 1 mejetærsker, desuden plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården
er ansat 1 skoledreng til hjælp.
T.D.C. ejer og driver også "Nymarksgaard", Haveskovvej 136, og "Hundslevgaard",
Hundslevvej 713.

-147-

TVÆRGYDEN 1, KERTINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-322683.
NIELS EDVARDSEN, gårdejer, født d. 4.-6.-1913, søn af Petrea og Anton Edvardsen.
N.E. har været landpostbud fra 1934 til 1970 og har før den tid tjent på landet
forskellige steder på Fyn. Han overtog ejendommen i 1970 fra sin mor. Nuværende
ejer er 3. generation, på gården, hvor faderen er født i 1877.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 20 ha.
Stuehus, kostald, svinestald og lade er alle fra før 1877. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. På gården er der 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation
anvendes til en del af markarbejdet.
TVÆRGYDEN 68, "LUNDEGAARD", KERTINGE-KØLSTRUP, 5300 KERTEMINDE, tlf.
65-321293.
POUL JEPPESEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1924, søn af Sofie og Anders Karl Jeppesen,
gift d. 21.-3.-1952 med Birgit Tvedskov, datter af Dagny og Arvid Tvedskov. Parret
har børnene: Kirsten, født d. 22.-9.-1952, Ulla, født d. 7.-1.-1954, Helge, født d.
3.-6.-1956, Lone, født d. 18.-8.-1959 og Anders Michael, født d. 1.-1.-1961.
P.J. er vurderingsformand for ejendomsskyld i Kerteminde-Munkebo vurderingskreds og
er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 15.-2.-1952 fra
sin far. Nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 53 ha.
Stuehuset er opført i 1911. Svinestald opført i 1880 og forandret i 1915, gammel
svinestald fra 1904 er bygget om til svinestald, farestald og goldstald i 1970-80, 2
svinestalde er opført i 1960, gammel lade 1820 og maskinhus 1974 samt gylletank
1985. Gården drives med en svineproduktion på 270 årssøer, ca. 3.000 solgte smågrise
og 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er spinat og hvede. Der
er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat
2 heltids og 1 halvtids medhjælpere.
P.J. ejer og driver også "Dorthealund", Bregnør, som ejes sammen med sønnen Helge
Jeppesen, der også bor der: Bregnør Bygade 34.
TVÆRGYDEN 182, KERTINGE MARK, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-321859.
IB CLAUSEN, gårdejer, født d. 13.-12.-1930, søn af Ellen og Hans Clausen, gift d.
21.-8.-1955 med Hanne Birgit Jørgensen, medhjælpende hustru og udearbejdende, født
d. 20.-1.-1937, datter af Rigmor og Gunnar Jørgensen. Parret har børnene: Søren, født
d. 24.-2.-1956 og Karen, født d. 29.-4.-1957.
I.C. har kørt lidt maskinstation fra 1960 til 1990. Han har været på Ringe Efterskole
med landbrugsfag, på Rønshoved Højskole med landbrugsfag og på Dalum Landbrugs
skole. Han overtog ejendommen d. 12.-8.-1955 fra Laurits Larsen, som overtog den i
1953.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 7,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opøfrt i 1980 efter brand. Driftsbygningerne er flyttet til Tværgyden
183. Gården er omlagt til økologisk landbrug over 3 år. Den drives sammen med
Tværgyden 183.
TVÆRGYDEN 183, "PRÆSTLUND", KERTINGE MARK, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65321466.
IB CLAUSEN, gårdejer, omtales under Tværgyden 182.
I.C. overtog ejendommen i 1972 fra sin far, Hans Clausen, som købte den i august
1926 fra Anders Henrik Andersen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 23,5 ha., heraf 1 ha. strandrevle. Der er tilkøbt 2,8
ha. Stuehuset er opført omkring 1795 og har fået ny grundmuret mur i nordsiden.
Stalde og lade er opført i 1907. Desuden findes foderhus fra 1981 og 2 indenførs
køresiloer. Gården drives med en ammekobesætning på 25 årsammekøer, 17 ungdyr og
ca. 17 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerro
er, kartofler, gulerødder og boghvede. Gården er omlagt til økologisk drift. Der er 4
traktorer, 2 mejetærskere, kartoffeloptager, gulerodsoptager, specialsåmaskine til
gulerødder og svinglæsser til traktor. Desuden er der 2 plansiloer samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation anvendes til ensilering af lucerne og minibigballepresning.
Gården drives sammen med Tværgyden 182.
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ERLING THAARSLUND, gårdejer, født d. 26.-7.-1939, gift d. 11.-7.-1970 med Elisa
beth Thaarslund, landmand, født d. 22.-5.-1948, datter af Povl Thaarslund. Parret har
børnene: Mia, født d. 11.-3.-1972 og Tea, født d. 3.-3.-1975.
E.T. overtog ejendommen d. 1.-7.-1990. Nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 40 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er på 190 kvadratmeter og bygget i 1880. Kostald på 500 kvadratmeter er
opført i 1990, svinestald på 150 kvadratmeter er opført i 1880 og svinestald på 250
kvadratmeter 1880. Desuden er der lade på 460 kvadratmeter opført 1880 og maskin
hus på 150 kvadratmeter 1966. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer.
Desuden er der en ammekobesætning på 25 årsammekøer, 20 ungdyr og 14 slagtekalve
af blandet race. Der dyrkes sukkerroer på 4 ha. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker,
desuden korntørreri.
TÅRUP BYGADE 22, TÅRUP, 5370 MESINGE, tlf. 65-321259.
MOGENS ANDERSEN, gårdejer.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900. Avlsbygningerne er fra før år 1900, laden er
indrettet til korn. På gården findes plansilo på 2.000 tdr. og kold lufts tørreri.

TÅRUP BYGADE 30, "MØLHØJGÅRD", TÅRUP, 5370 MESINGE, tlf. 65-321323.
SVEND HELT GREEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1926, gift d. 16.-4.-1949 med Kirsten
Thomsen, husmor, født d. 7.-5.-1920, datter af Thomas Juel Thomsen. Parret har
datteren Pia, født d. 2.-4.-1950.
S.H.G. overtog ejendommen d. 1.-10.-1967 fra Thea Thomsen. Thomas Juel Thomsen
har været bestyrer fra 1918 og købte den derefter i 1940. Maren og Hans Jørgen
Mortensen, som blev gift i 1893, har drevet den før 1918.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført omkring 1897.
TÅRUP BYGADE 34, "VESTER
GÅRD", TÅRUP, 5370 MESINGE,
tlf. 65-321020.
PETER GOMMESEN, handelsmand,
født d. 20.-3.-1959, søn af Eva
og Jørgen Gommesen, gift i 1982
med Marete Jensen, revisor, født
d. 12.-3.-1962, datter af Ruth og
Hans Poul Jensen. Parret har
børnene: Lene, født d. 5.-5.-1982
og Lise, født d. 25.-8.-1986.
P.G. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog ejen
dommen d. 18.-8.-1986 fra Jens Bjørn.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 22,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret efter 1986. Kostalden er opført 1976,
svinestald omforandret i 1988, lade opført 1920 og plansilo 1976. Gården drives med
en kvægproduktion på 40 slagtekalve årligt. Der er 1 vindmølle.

TÅRUP BYGADE 57, "TÅRUP ØSTERVANG", TÅRUP, 5370 MESINGE, tlf. 65-323196.
POUL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1946. Omtales under Tårup Vestergyde
34, 5370 Mesinge.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha.
P.R. ejer og driver desuden "Skovgård", Tårup Vestergyde 34.
TÅRUP VESTERGYDE 34, "SKOVGÅRD", TÅRUP, 5370 MESINGE, tlf. 65-323196.
POUL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1946, søn af Åge Rasmussen. P.R. har
børnene: Therkel, født d. 15.-3.-1972 og Sidsel, født d. 29.-4.-1974.
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P.R. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1976 fra sin
far.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 21 ha. Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført omkring 1780 og har fået nyt tag. Kostalden på 1008 kvadrat
meter er bygget i 1979, foderhus på 550 kvadratmeter 1978, gylletank på 800 kubik
meter 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 130 ungdyr og 30
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og
maltbyg. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1 medhjælper.
P.R. ejer og driver desuden "Tårup Østervang", Tårup Bygade 57.

TÅRUP VESTERGYDEN 37, "BÆKKELUNDGÅRD", TÅRUP, 5370
MESINGE, tlf. 65-321259.
MOGENS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 15.-5.-1956, søn af Niels
Jørgen Andersen.
M.A. er uddannet på Korinth og
Bygholm landbrugsskoler. Han
overtog ejendommen i 1978 fra
sin far. Gården har været i slæg
tens eje gennem 4 generationer.
Indtil 1880 var den en del af
"Skovgård", men blev delt.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1909 efter brand. I 1956 brændte taget af driftsbygningerne og
der blev lagt nyt tag på. Maskinhus på 300 kvadratmeter opført i 1976, gylletank på
900 kubikmeter opført 1984. Gården drives med en svineproduktion på- 100 årssøer,
1.900 solgte smågrise og 200 slagtesvin årligt. Desuden er der på gården 4 heste af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og frø.
Der er 1 traktor og 1 mejetærsker, desuden plansilo på 1.200 tdr., kold lufts tørreri
og halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
M.A. ejer også Tårup Bygade 22.
TÅRUP ØSTERGYDE 30, "DALSGÅRD", 5370 MESINGE, tlf. 65-321321.
HANNE FISCHER NIELSEN, apoteksekspeditrice, født d. 31.-7.-1946, datter af Arne
Fischer, gift d. 23.-11.-1968 med Kurt Nielsen, værkfører, født d. 17.-9.-1958. Parret
har datteren Anja, født d. 11.-11.-1971.
H.F.N. overtog ejendommen i 1964 fra sin far, som købte den af sin far, Jens Fischer.
Jens Fischer købte ejendommen af noget familie.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1897 og restaureret efter 1964. Laden er restaureret
efter 1964. På gården findes et halmfyr.
TÅRUP ØSTERGYDE 119, "THORSLUNDGÅRD", TÅRUP, 5370 MESINGE, tlf. 65324415.
FINN LORENTZEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1948, søn af Kaj Lorentzen, gift d. 27.12.-1969 med Lene Nielsen, kontorassistent, født d. 27.-6.-1950, datter af Walther
Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 9.-10.-1971, Jan, født d. 16.-10.-1972 og
Carina, født d. 26.-10.-1977.
F.L. er salgskonsulent. Han overtog ejendommen i 1987 fra Jenny Andersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og totalt renoveret siden 1987. Avlsbygningerne står som
de er opført, der er dog pålagt nyt tag efter 1987. Gården har en ammekobesætning
på 10 årsammekøer og 10 ungdyr. Desuden er der 7 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, sukkerroer, raps og ærter. Der er 2 traktorer, desuden plansilo på
3.000 tdr. Maskinstation anvendes til mejetærskning og sprøjtning.

URUPVEJ 108, "STENGAARDEN", URUP, 5550 LANGESKOV, tlf. 65-391656.
JENS SØREN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1955, søn af Marna Katrine og
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Niels Erik Rasmussen, gift d. 2.-4.-1988 med Ritha Hansine Olesen, køkkenleder, født
d. 5.-12.-1953, datter af Juliane og Jens Oluf Olesen. Parret har børnene: Sine, født
d. 18.-11.-1976, Thea, født d. 24.-7.-1979 og Rie, født d. 11.-1.-1982.
J.S.R. har været på Korinth Landbrugsskole og på Dalum Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen d. 1.-10.-1978 fra sin far. Slægten kan spores på gården tilbage til ca.
1750. Nuværende ejer er mindst 7. generation.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 13,9 ha., heraf ca. 0,5 ha. mose. Desuden er der
forpagtet 49,5 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og gennemrestaureret. Kostald opført i 1856 og tilbygget i
1972/73 med en bindestald til 55 køer, der er ungdyr på spalter. Der er tilbygget
kostald i 1980. Kalvestald og hestestald er ombygget i 1977 og 1985, i eksisterende
bygninger fra århundredeskiftet. Garage m.m. er fra ca. 1900, tidligere hønsehus er
ombygget til maskinhus ca. 1975, desuden er der foderhus fra 1975 og 2 udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer og ca. 80 ungdyr af
racen Jresey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, rug og hvede. Der
er 3 traktorer, andel i gummiged, majshøster og enkornssåmaskine. På gården er ansat
1 skoledreng til hjælp. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
J.S.R. driver også "Rosenlund", Langeskovvej 46, "Skovvang", Skovvangsvej 1, "Stens
dal", Bremerskovvej, og Langeskovvej 142.

VEJLEBÆKSVEJ 3, "TORNELUND", REVNINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-321230.
POUL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1943, søn af Tulle og Niels Herluf Ras
mussen, gift d. 21.-5.-1966 med Helen Nørlem, overassistent, født d. 19.-6.-1940.
Parret har børnene: Niels, født d. 14.-4.-1967, Gitte, født d. 12.-1.-1971 og Jens, født
d. 11.-2.-1977.
P.R. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af økonomiudvalget og skole
kontaktudvalget og af Nordfyns Landboforening . Han overtog ejendommen i 1985 fra
sin far, nuværende ejer er mindst 4. generation.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 34,6 ha., der er tilkøbt 18,1 ha. Desuden er der
forpagtet 39 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og gennemrestaureret i tiden 1988-90. Maskinhuset
er opført i 1984 og kornlade 1987. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterbyg 10
ha., skorzonerrod 1,7 ha., hø 8 ha., sukkerroer 5,5 ha., grønkål til frø 1,4 ha., hvede
21,7 ha., maltbyg 18,6 ha., spinatfrø 3,9 ha. og rødsvingel 9 ha. På gården er der 5
traktorer, 2 mejetærskere og 1 rendegraver, desuden plansilo og varm og kold lufts
tørreri. Der er også brændefyr. Maskinstation anvendes til skårlægnign.
P.R. driver også en del af "Søborggaard", Holevangsvej 31, Revninge. P.R. driver en
del maskinstationsarbejde.

VEJLEBÆKSVEJ 10, "VESTERGAARD", REVNINGE, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65321161.
NIELS NØRLEM RASMUSSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1967, søn af Helen og Poul
Rasmussen, bor sammen med Anne Marie Stagsted Krogsgård, konfektionsassistent,
født d. 30.-5.-1967, datter af Elin Stagsted og Poul Krogsgård, Timm.
N.N.R. har været på Korinth Landbrugsskole, på Næsgård Agerbrugsskole og har været
agronom på Nærgård. Han overtog ejendommen d. 1.-10.-1990 fra Niels Christian
Rasmussen. Niels Rasmussen købte jorden uden jorden og driver den med en svine
produktion.
Areal 1,7 ha. og der er forpagtet 8,8 ha.
I 1980 blev der bygget nye stalde til en produktion til 130 årssøer af Mogens Bjørn.
De øvrige staldbygninger er tildels nybygget og gennemrestaureret i begyndelsen af
1950'erne af Gunnar Pedersen, Nordskovlund. Maskinhus og gylletank er opført i 1980.
På gården er der en plan om, at der skal været 200 årssøer med tillæg.
VESTERMAEGYDEN 16, "VESTERGÅRD", MESINGE, 5370 MESINGE, tlf. 65-341209.
ARNE OG BIRGIT HANSEN, gårdejere, gift d. 15.-5.-1959.
A.H. er født d. 17.-4.-1932, søn af Niels Christian Hansen, Tryglev. B.H., medhjælpen
de hustru, er født d. 27.-7.-1936, datter af Magnus Pedersen, Midskov. Parret har
børnene: Anne Marie, født d. 14.-8.-1960 og Hans Jørgen, født d. 6.-8.-1963.
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Arne Hansen er uddannet på Da
lum Landbrugsskole. Ægteparret
overtog ejendommen d. 1.-8.-1966
fra Magnus Pedersen. Ejendommen
har været i slægten i ca. 150 år.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
22,5 ha., heraf 1,6 ha. eng. Der
er tilkøbt 10 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne er
genopbygget efter brand i 1905,
ny svinestald er bygget i 1978,
maskinhus i 1970. Gården drives
med en svineproduktion på 25
årssøer og 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
ærter og korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo til 400 tdr. og
tårnsilo til 400 tdr.
VIBY BYGADE 7, "MØLLEGÅRD", VIBY, 5370 MESINGE, tlf. 65-341105.
CARL MORTENSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1939, søn af Christian Mortensen, gift d.
26.-10.-1963 med Inge Marie Møller, hjemmehjælper, født d. 26.-3.-1942, datter af
Ellen Møller. Parret har børnene: Poul, født d. 9.-7.-1964 og Birgit, født d. 13.3.-1967. C.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1974
fra Johannes Møller.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 67 ha. Der er tilkøbt 32 ha. og forpagtet 12 ha.
Stuehuset er mere end 200 år gammelt. Der er blevet bygget ny svinestald i 1976 og
maskinhus i 1975. Gården drives med en svineproduktion på 1.250 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og frø. Der er 3 traktorer og 1
rendegraver, desuden plansilo på 1.500 tdr., varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinsta
tion anvendes til mejetærskning og resning af halm.

VIKINGEVEJ 54, "KARLMINDE", LADBY MARK, 5300 KERTEMINDE, tlf. 65-323500.
ASGER BO JENSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1955, søn af Karen Margrethe og Gunnar
Jensen, bor sammen med Hanne Skovby Christensen, lægesekretær, født d. 17.-2.1956, datter af Karen og Svend Skovbo Christensen. Parret har døtrene Anne-Dorte,
født d. 11.-5.-1986 og en pige, født d. 15.-10.-1990, som endnu ikke er navngivet.
A.B.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1981 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1909. Gården var tidligere fæstegård under "Lundsgaard".
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 38 ha. Der er tilkøbt 9 ha. og forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920 og gennemrestaureret i 1970 og 1990. De øvrige 3
længer er bygget samtidig med stuehuset. Laden er ombygget til maskinhus omkring
1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer 8 ha., hvede, vinterraps,
vinterbyg og spinat til frø. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 rendegraver, som
ejes sammen med brødrene. Desuden er der plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
På gården er ansat 1 medhjælper.
A.B.J. har pasningsordninger for naboer og familie på 150 ha. og driver endvidere
"Bøgelundgaard", Ladbyvej, som er på 18 ha. Desuden køres en del maskinstation.
VIKINGEVEJ 83, "ANDKÆRGAARD", LADBY, 5300 KERTE
MINDE, tlf. 65-321047.
BENT LARSEN, gårdejer, født d.
29.-11.-1923, søn af Anna og
Peter Marius Larsen,, gift d.
5.-4.-1969 med Kamma Elisabeth
Christensen, sundhedsplejerske,
født d. 25.-6.-1928, datter af
Anna Cecilie og Christian Jør
gen Christensen. Parret har bør-

-152-

nene: Mogens Peter, født d. 11.-10.-1970 og Anne Cecilie, født d. 24.-11.-1971.
B.L. overtog ejendommen i 1966 fra sin far, som købte den i 1914. Byggematerialet
stammer fra en bygning ved Rørbæk i Ullerslev Kommune. De store grundsten i stue
huset er samlet ind i omegnen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1926. Staldene er opført fra 1735-50, maskinhuset er opført i
1983. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg, vinterraps, rajgræs og
ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, kold lufts tørreri og
brændefyr. Maskinstation bruges til sprøjtning, gødningskørsel og skårlægning.

VINKINGEVE3 122, "NYMARKSGAARD",
LADBY MARK, 5300 KERTEMINDE, tlf.
65-321162.
PEER ERIKSEN, gårdejer, født d. 7.-9.1940, søn af Marie og Erik Eriksen, gift
d. 25.-1.-1969 med Elise Hansen, advo
katsekretær, født d. 2.-5.-1940, datter
af Edith og Carl Hansen. Parret har bør
nene: Nils Erik, født d. 25.-6.-1970,
Annemarie, født d. 8.-2.-1973 og Hans
Christian, født d. 25.-6.-1976.
P.E. har været på Dalum Landbrugssko
le. Han overtog ejendommen d. l.-l.1970 fra sin far. Gården har været i slægtens eje i hvert fald siden 1848, hvor gården
blev flyttet ud fra Ladby. Gården blev købt fri fra "Lundbygaard" i 1910 af Anemarie
Eriksen. I 1935 fandt Erik Eriksen et vikingeskib på sin jord, det er i dag en turist
attraktion, kendt som Ladbyskibet.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 43 ha., heraf 1 ha. strandkant. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1848, stråtaget blev udskiftet med tegltag i 1952, og huset blev
gennemrestaureret i 1981. Staldbygningerne og laden er opført i 1848, men de bruges
ikke til dyrehold mere. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, spinatfrø, ærter,
hvede, vinterbyg, vårbyg og vinterraps. Der er 3 traktorer og brændefyr. Maskinstati
on bruges til høst.
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MIDDELFART KOMMUNE

ABELONELUNDVEJ 39, "ABELONELUND", RØJLE MARK, 5500
MIDDELFART.
KAREN WARNING, gårdejer,
født d. 3.-5.-1919, datter af Kla
us og Karoline Larsen, gift d.
19.-1.-1941 med Aage Eugenius
Andersen Warming, gårdejer,
født d. 17.-9.-1915, søn af Gunda
Marie og Mads Warming. Parret
har børnene: Kirsten, født d.
8.-5.-1942, Knud, født d. 15.-2.1944, Gunhild, født d. 29.-8.-

1947 og Anne-Marie, født d. 22.-3.-1954.
K.W. overtog gården i 1947 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Aage Eugenius Andersen Warming døde i 1981. Søsteren, Esther Larsen, født d. 26.-2.1915, bor også på gården, hvor hun er barnefødt.
Areal 24 ha., der er frasolgt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1914. Kostalden er bygget om i tiden 1940-65, svinestald fra
1900-tallet er bygget om i flere omgange, desuden er der maskinhus. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 1 traktor og andel i mejetærsker, desuden
kornsilo med gennemløbstørrering, varm og kold lufts tørreri samt oliefyr. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
ABELONELUNDVEJ 45, "BAKKEGAARD", RØJLE MARK, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-406767.
FINN SØRENSEN, gårdejer, født
d. 18.-4.-1959, søn af Anna og
Kristian Sørensen, Røjle Mark,
gift d. 6.-8.-1987 med Tove Klau
sen, tekniker, født d. 6.-4.-1958,
datter af Elinor og Anders Klau
sen. Parret har datteren Kathri
ne, født d. 25.-5.-1988.
F.S. er uddannet på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen d. 1.-11.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal ca. 21,7 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1958. Kostald og svinestald er opført i
1917 og restaureret i henholdsvis 1967 og 1963. Maskinhus er opført mellem 1976 og
1983. Gården drives med en kvægproduktion på 41 årskøer og 41 ungdyr af racen
Jersey. Desuden er der en svineproduktion på 25 årssøer og 450-500 solgte smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg til frimark, ærter, hvede, roer, majs
og græs til eget forbrug. Der er 3 traktorer og andel i mejetærsker, desuden kornsilo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt oliefyr. Faderen, Kristian Sørensen, hjælper
til på gården.
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ABELONELUNDVEJ 50, "LYKKEGAARD", RØJLE MARK, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-406906.
LARS SØRENSEN, gårdejer, født
d. 25.-1.-1957, søn af Henny og
Svend Sørensen, Røjle, gift d.
14.-5.-1983 med Bente Landbeng
Jensen, folkeskolelærer, født d.
29.-11.-1961, datter af Asta og
Carlo Jensen. Parret har børne
ne: Hans, født d. 12.-5.-1985,
Judith, født d. 23.-12.-1987 og
Maja, født d. 28.-7.-1988.
L.S. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i december
1981 fra Svend Aage Sørensen.
Areal 10 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1980. Staldene er bygget i 1913 og lavet
om enkelte gange, maskinhus opført 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, raps, vinterraps og vinterhvede. Der er 2 traktorer og mejetærsker, desuden
plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASSENSVEJ 167, "SKRILLINGE-NYGAARD", SKRILLINGEMARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403186.
JOHANNES LUDVIGSEN, gårdejer,
født d. 2.-11.-1910, søn af Petrea og Lars Peter Ludvigsen,
gift d. 21.-5.-1943 med Sigrid
Eriksen, husmor, født d. 20.-10.1914, datter af Mathilde og Pe
ter Eriksen. Parret har børnene:
Annethe, født d. 31.-7.-1945 og
Lars Peter, født d. 14.-10.-1948.
J.L. er uddannet på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1953 fra
sin far.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 2,8 ha., heraf 0,97 ha. mose. Der er frasolgt 12,9 ha.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1853 og restaureret i 1955-60. Kostald og svinestald er opført i
1905, ny svinestald opført 1925, lade opført 1958. På gården er der plansilo, tårnsilo,
kold lufts tørreri og fyr til fast brændsel + oliefyr.

ASSENSVEJ 186, "GARTNERIET
HYLLEHØJ", HYLLEHØJ, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-403251.
ERIK LARSEN, gartner, født d.
23.-7.-1944, søn af Anna M. og
Bent A. Larsen, gift d. 25.-4.1963 med Anna Marie Jeppesen,
tørkostleder, født d. 10.-10.-1944,
datter af Anna Marie og Aage Jo
hannes Jeppesen. Parret har bør
nene: Steen Aage, født d. 3.5.-1963 og Dorte, født d. 28.-2.1972.
E.L. har taget sin gartneruddannelse i Middelfart, Odense og Svendborg. Han overtog
ejendommen d. 1.-6.-1985 fra sin far.
Areal 5 ha., der er tilkøbt 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1984. Kostald og svinestald er opført i
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drivhus på 4.800 kvadratmeter med el-vanding. Planteproduktionens salgsafgrøder er
potteplanter til eksport: ca. 500.000 færdigplanter om året. På gården er der 1
traktor og fyr til svær olie. Der er 6 fastansatte medhjælpere.
ASSENSVEJ 197, KAUSLUNDE
MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403271.
BENNY MOURITSEN, plantage
ejer, født d. 19.-6.-1950, søn af
Ingrid og Peter Aage Mouritsen,
gift d. 17.-11.-1974 med Elisabet
Mortensen, kontorassistent, født
d. 5.-11.-1952, datter af Betty
og Laurids Mortensen. Parret har
børnene: Jørgen Peter, født d.
29.-5.-1975 og Rasmus, født d.
6.-9.-1977.
B.M. overtog ejendommen d. 1.-4.-1982 fra sin svigermor.
Areal 7,1 ha., heraf 4,4 ha. plantage. Der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restaureret 1979 og 1984. På gården er der
frugtrum med køleanlæg, som er opført c. 1979 og maskinhus fra 1986. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er æbler, blommer, pærer og kirsebær. Der er 2 traktorer og
specialmaskiner til drift. Der er et brændefyr på gården.

ASSENSVEJ 200, "LANGBJERGGAARD", LANGBORG, VESTER
MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403294.
HELGE JESPERSEN, gårdejer,
født d. 5.-2.-1935, søn af Anna
og William Jespersen, gift d.
9.-11.-1963 med Anna Jensen,
hjemmehjælper, født d. 7.-8.1943, datter af Esther og Hans
Jensen. Parret har børnene: Pal
le, født d. 6.-10.-1964, Hanne,
født d. 15.-7.-1966, Søren, født
d. 19.-12.-1967 og Anders, født d. 1.-9.-1978.
H.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1963 fra
Axel Thomsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19,2 ha. Der er tilkøbt 7,7 ha. og forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1900. Stue
huset er restaureret i 1988, svinestalden er lavet om til kostald og der bygget ny
ungdyrstald i 1979. Desuden findes der et maskinhus fra 1978, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, kon, roer og majs
til eget forbrug. Der er 1 traktorer, andel i mejetærsker og 1 truck. Der er olie- og
brændefyr. Der er ansat 1 skoledreng på gården. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ASSENSVEJ 203, GAMBORG VESTERMARK, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403231.
GUNNAR LINDGAARD RASMUSSEN, pensioneret husmand, født d. 24.-4.-1931, søn af
Anna og Henry Rasmussen, gift d. 6.-5.-1961 med Esther Jensen, køkkenassistent, født
d. 16.-7.-1933, datter af Martini og Fritz Jensen. Parre har børnene: Jan, født d.
31.-8.-1962 og Finn, født d. 24.-8.-1964.
G.L.R. har tjent på forskellige gårde. Han overtog ejendommen d. 1.-8.-1958 fra
Albert Clausen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 1,7 ha., der er bortforpagtet 1,1 ha.
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Assensvej 203's stuehus er opført
i 1906 og flyttet ud fra Gamborg. Det er restaureret i 1980.
Kostald og svinestald er opført i
1906 og fik sten om 1978-80,
desuden er der et hønsehus fra
1962 og lade fra 1906. På gården
er der 1 traktor og oliefyr.

ASSENSVEJ 221, "LINDGRANGAARD", GAMBORG ØSTER
MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403014.
CHRESTEN RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 14.-1.-1928, søn af
Johanne og Marius Rasmussen,
gift d. 20.-9.-1958 med Elin Niel
sen, sygeplejerske, født d. 22.12.-1933, datter af Magda og
Aage Nielsen. Parret har børne
ne: Arne, født d. 20.-1.-1959,
Bent, født d. 1.-10.-1961, Lars,
født d. 20.-11.-1965 og Dorte, født d. 20.-11.-1965.
C.R. sidder i bestyrelsen for Venstre. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1959 fra sin
far, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26 ha., desuden er der forpagtet 19 ha. Der er tilkøbt
7 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1982. Svinestalde er opført i 1971-76, de
oprindelige staldbygninger er revet ned. Maskinhus er opført i 1973. Gården drives
med en svineproduktion på 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr.

ASSENSVEJ 225, "GEMBÆKSGAARD", GANGBORG ØSTERMARK, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-403064.
FINN JESPERSEN OG ERIK JESPERSEN, gårdejere.
F.J. er født d. 7.-9.-1932, søn af Anna og Villiam Jespersen, gift d. 7.-11.-1957 med
Marie Nordborg, husmor, født d. 17.-10.-1936, datter af Cecilia og Kristian Nordborg.
Parret har børnene: Erik, født d. 6.-11.-1958, Ingelise, født d. 16.-4.-1960, Henrik,
født d. 18.-3.-1964 og Per, født d. 9.-8.-1971.
F.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Ejendommen blev overtaget omkring 1980
fra Otto Jensen.
Areal 11 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er restaureret i 1988/89. Maskinhus er opført 1981/82. Gården drives med
en kvægproduktion på ca. 60 ungdyr og ca. 20 slagtekalve af racen Jersey samt andre
racer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. På gården findes fodersilo
og brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASSENSVEJ 228, "GAMBORG-ØSTERGAARD", GAMBORG ØSTERMARK, 5500 MID
DELFART, tlf. 64-403090.
JOHANNES KJÆR LARSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1923, søn af Anna og Peder Lar
sen, gift d. 2.-11.-1950 med Ingrid Grosbøl Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
27.-8.-1925, datter af Magdalene og Alfred Nielsen, Fole i Sønderjylland. Parret har
børnene: Peder, født d. 2.-11.-1953 og Bjarne, født d. 17.-10.-1955.
J.K.L. er uddannet på Lyngby Landbrugsskole. Han var formand for Landboforeningen
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indtil 1988 og er viceformand for jordbrugskommissionen. Han overtog ejendommen d.
1.-11.-1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Kostalden er opført i 1910 og 1928, svinestalde 1973 og
1978, klimastald 1987 og maskinhus 1961. Gården drives med en svineproduktion på 85
årssøer og ca. 2.000 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og konservesærter. Der er 2 traktorer, desuden opbevaringssilo, fodersilo
og kul- og oliefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ASSENSVEJ 229, "ESKOLDGAARD", GAMBORG ØSTER
MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403512.
VAGN KOCH, direktionskontrollør,
født d. 26.-8.-1936, søn af Else
Marie og Johannes Koch, gift d.
30.-12.-1961 med Yrsa MøllerChristensen, fabriksarbejder, født
d. 2.-2.-1943, datter af Karen
Margrethe og Harald Møller-Christensen. Parret har børnene: Gre
the, født d. 30.-9.-1964, Hen
ning, født d. 18.-2.-1968 og Laila, født d. 11.-8.-1974.
V.K. overtog ejendommen d. 1.-10.-1986 fra Arne Nielsen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og restaureret i 1989. Svinestald og lade er opført i 1962,
det er samme bygning, maskinhus opført 1962. Gården drives med en kvægproduktion
på 1 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor
og halmfyr.

ASSENSVEJ 233, "MARGAARD",
GAMBORG, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-403022.
VAGN KROGH, gårdejer, født d.
23.-2.-1912, søn af Nora og Lau
rits Krogh, gift d. 3.-11.-1934
med Ingeborg Terkildsen, husmor,
født d. 25.-11.-1911, datter af
Helfred og Jørgen Terkildsen.
Parret har børnene: Aase, født
d. 20.-9.-1934, Mogens, født d.
22.-4.-1938, Ellen, født d. 24.12.-1944 og Jens, født d. 20.-8.-1946, død i 1972.
V.K. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1954 fra sine
forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1788. Indtil 1916 var den fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Svinestald opført ca. 1900, lade og maskinhus 1978. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, konservesærter og græsfrø.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo og varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

AULBYVEJ 6, KAUSLUNDE, 5500 MIDDELFART.
AAGE HENNING HANSEN, gårdejer, omtales under Kauslundevej 50, 5500 Middelfart.
Aa.H.H. overtog ejendommen i 1985 fra Magnus Hansen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 21 ha., heraf 0,5 ha. skov.
På gården er der stuehus, kvægstald, svinestald og lade. Stuehuset er udlejet som
klubhus. Gården drives sammen med Kauslundevej 50, Kauslunde, 5500 Middelfart, som
Aa.H.H. også ejer.
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AULBYVEJ 21, "AULBYGAARD", AVLNBYMARK, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403235.
VAGN KJELDGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1931, søn af Jenny Marie og
Carl Offer Jensen, gift d. 17.-9.-1960 med Lis Sølvbjerg, medhjælpende hustru, født d.
17.-4.-1937, datter af Thora og Peder Sølvbjerg. Parret har børnene: Lisbeth, født d.
4.-4.-1962, Inge, født d. 18.-6.-1965 og Carl Peder, født d. 6.-12.-1968.
V.K.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han ovrtog ejendommen d. 1.-9.-1968
fra sin far. Gåden har været i slægtens eje siden 1656, den er udflyttet fra Hindsgaul
i 1913.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 42 ha., heraf 0,3 ha. skov. Der er tilkøbt 13,8 ha.
Stuehuset er opført 11848. Kstald opført 1954 er lavet om til svin i 1975, svinestald
1974, ekstra svinestald i 1942. En staldlænge er lavet til plantørreri i 1952, en stald
længe med halmfyr og opbevaring af halm i 1935, maskinhus opført 1942/43 og 1979.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, konservesærter, sukkerroer og
frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, desuden varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
AULBYVEJ 30, "BIRKHØJ", AULBY, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403029.
JØRGEN HARRY MARKUSSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1917, søn af Karen Kerstine
og Jens Peder Markussen, gift d. 5.-9.-1946 med Inger Bech Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 18.-8.-1918, datter af Anne Katrine Bech og Peder Christian Hansen.
Parret har børnene: Birthe, født d. 25.-3.-1948, Hans Peter, født d. 14.-2.-1952 og
Annelise, født d. 10.-7.-1957.
J.H.M. overtog ejendommen i 1967 fra T. Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. 3,5 ha. er bortforpagtet
til sønnen Hans Peter.
Da gården blev overtaget, boede J.H.M. på "Aulby Møllegaard" indtil 1986, hvor søn
nen Hans Peter overtog den.
Stuehuset er opført i 1907. Kostald opført 1920. Det gamle stuehus bliver i dag brugt
som lade.
BOGENSEVEJ 44, "STAURBY ENGGAARD", STAURBY, 5500 MIDDELFART, tlf. 64401475.
SVEND BØRGE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1915, søn af Olga Karoline
og Niels Peder Christensen, gift d. 15.-3.-1942 med Gudrun Marrethe Eriksen, med
hjælpende hustru, født d. 29.-8.-1919, datter af Maren og Niels Laurits Eriksen. Parret
har børnene: Inge, født d. 6.-9.-1947, Lene, født d. 1.-8.-1950 og Nils, født d.
15.-4.-1957.
S.B.C. overtog ejendommen i 1954 fra sin far. Den var tidligere fæstegård under
"Hindsgaul". S.B.C. forpagtede gården fra 1942.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 13,8 ha., heraf er 11,5 ha. bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1866 og er blevet renoveret med nyt tag. Kostald og svinestald
fra 1952 anvendes til høns, desuden er der lader fra 1952 og 1958 og fodersilo. Der er
på gården 400 æglæggende høns om året. Planteproduktionens salgsafgrøde er grønt
sager. Der er 1 traktor.
BOGENSEVEJ 52, "STAURBY ELMEGAARD", STAURBY, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-402158.
HANS PETER HAAR, gårdejer, født d. 9.-2.-1921, søn af Anna og Hans Peter Haar,
gift d. 4.-12.-1948 med Elly Wædele, medhjælpende hustru, født d. 13.-2.-1925, datter
af Elna og Karl Ambrosius Wædele. Parret har børnene: Hans Peter, født d. 28.-8.1950, Merete, født d. 3.-2.-1953 og Søren, født d. 6.-10.-1965.
H.P.H. overtog ejendommen d. 1.-10.-1975 fra Skyldahl. Gården var tidligere fæste
gård under "Hindsgaul".
Areal 25,3 ha.
Gården består af stuehus, kostald, svinestald, lade og maskinhus. Planteproduktionens
salgsafgrøder er maltbyg og vårbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Sønnen Søren er medhjælper på gården, maskinsta
tion anvendes til en del af markarbejdet.
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BOGENSEVEJ 72, "AULBYDAMGAARD", AULBY, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-402604.
MICHAEL STRØGER HANSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1956, søn af Christian og Edna
Hansen, gift d. 1.-8.-1981 med Susanne Bøgh Pedersen, sygeplejerske, født d. 24.-3.1957, datter af Grethe og Karl Pedersen. Parret har børnene: Brian, født d. 28.12.-1981 og Christian, født d. 4.-8.-1984.
M.S.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1984
fra Martha Hansen. Gården har været i familiens eje gennem mange år.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 28,3 ha., desuden er der forpagtet 24 ha.
Stuehuset er fra omkring 1863 og restaureret i 1983. Kostald, svinestald og lade er
opført i 1921. Der er lejet staldbygninger på "Røjle-Lykkegaard". Gården drives med
en kvægproduktion på 77 årskøer og 77 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er maltbyg, 10 ha., konservesærter 12 ha., hvede 22 ha., græs 2,2 ha.,
og majs til eget forbrug 6 ha. På gården er der 3 traktorer og 2 gummigeder, desuden
plan- og tårnsilo og brænde- og oliefyr. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården.
Maskinstation anvendes til specialopgaver.
BOGENSEVEJ 116, "KUSTRUPMØLLEGAARD", KUSTRUP, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403244.
POUL ERIK KRISTENSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1934, søn af Anna og Kristian
Kristensen, gift d. 28.-9.-1957 med Gunhild Laursen, husmor, født d. 25.-2.-1934,
datter af Maltha og Kristiane Laursen. Parret har børnene: Finn Eigil, født d. 11.11.-1958, Frank, født d. 27.-2.-1961, Solveig, født d. 8.-4.-1964 og Britta, født d.
18.-6.-1971.
P.E.K. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole, han sidder i bestyrelsen for skak
klubben. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1957 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1860 og restaureret i 1967. Kostalden er fra 1860, lade
opført 1989, maskinhus 1971. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn.
Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

BOLSVEJ 21, "RAMSGÅRD",
VEJLBYSKOV, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-401485.
EGON SØRENSEN, gårdejer, født
d. 27.-4.-1952, søn af Sonja og
Anker Sørensen, Vejlbyskov, gift
d. 17.-4.-1976 med Helle Freltoft
Knudsen, kontorassistent, født d.
4.-7.-1953, datter af Anna Kerstine og Sofus Viktor Knudsen. Par
ret har børnene: Erik, født d.
13.-12.-1976, Mona, født d. 28.4.-1978 og Sune, født d. 23.-9.-1983.
E.S. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole. Første halvdel af ejendommen blev
købt i 1972 af E.S. Anden halvdel blev overtaget i 1983 fra Anker Sørensen, som
købte den i 1958. Han havde da været bestyrer siden 1930.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha., heraf 1,1 ha. fredskov. Der er forpagtet ca. 38
ha.
Stuehuset er sidst restaureret i 1986. Kostald opført 1960-64 og ombygget i 1985 til
fedesvinestald. Svinestald opført 1966, spaltestald 1982, halmlager 1976, lade 1970 og
maskinhus 1988. Desuden er der 2 gastætte siloer og udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 140 slagtekalve årligt, desuden er der en svineproduktion
på 2.500 slagtesvin. E.S. driver lidt maskinstation i omegnen. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og rødsvingel. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
E.S. ejer og drives også Bolsvej 24, hvor stuehuset er udlejet.

BOLSVEJ 31, VEJLBYSKOV, 5500 MIDDELFART.
EJNAR RASMUSSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1914, søn af Ane og Carl Rasmussen,
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Vejlbyskov, gift d. 4.-11.-1945 med Ellen Margrethe Leth, medhjælpende hustru, født
d. 3.-12.-1917, datter af Dagmar Emilie og Frits Leth, Esbjerg. Parret har børnene:
Birgit, født d. 13.-11.-1947 og Else, født d. 30.-6.-1949.
E.R. har været på Haslev Højskole. Han overtog ejendommen i 1945 fra sin far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 14 ha., der er tilkøbt 7 ha. og bortforpagtet 13,7 ha.
Stuehus, kostald, svinestald og lade er alle opført i 1880. Stuehuset er restaureret
senest i 1945. Kostald og svinestald blev udvidet i 1970 og laden blev restaureret i
1970. Desuden er der maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægbesætning på ca.
10 stk. kvæg. Der er 1 traktor, tårnsilo og kornmagasin.

BOLSVEJ 32, "KLINTELØKKE", VEJLBYSKOV, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-401603.
GUDMUND KAAG, gårdejer, født d. 31.-7.-1927, søn af Magrethe og Peder Kaag, gift
d. 26.-9.-1952 med Betty Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 26.-11.-1926, datter
af Thora og Marius Pedersen. Parret har datteren Minna, født d. 18.-6.-1953.
G.K. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag, han er kasserer i Vejlby
Kirkes Menighedsråd. Han overtog ejendommen d. 20.-8.-1966 fra søstrene Jensen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 20 ha., heraf 5 ha. skov, strand og bakker.
Stuehue er opført i 1944 og 1979. Svinestald opført 1943, kostald 1943 og løsdrifts
stald 1977. Desuden er der maskinhus fra 1937. Garden drives ed en kvægproduktion
på 19 årskøer og 19 ungdyr af racen Jersey, desuden 1 årsammeko og 1 ungdyr af
racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, plansilo
og kold lufts tørreri. Der er ansat 1 husbondafløser. Maskinstation anvendes til en del
af markarbejdet.
BOLSVEJ 42, "SKOVHUS", VEJL
BYSKOV, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-401531.
ARNE LARSEN, gartner, født d.
13.-4.-1963, søn af Irma og Lau
rids Larsen, gift d. 7.-10.-1989
med Lona Atzen, landmand, født
d. 20.-12.-1965, datter af Helga
og Manfred Atzen. Parret har
datteren Mia, født d. 8.-7.-1989.
L.A. har været på Tønder Land
brugsskole og på Kærgård Landbrugsskole.
A.L. er udlært tømrer. Han overtog ejendommen d. 1.-11.-1988 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 3,8 ha., heraf 0,55 ha. skov. 3,3 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opfrt i 1957. Et drivhus på 1.800 kvadratmeter er opført 1960-70, des
uden er der en lade fra 1957. Planteproduktionens salgsafgrøde er tomater, ca. 40
tons årligt. Der er 1 traktor og olie- og brændefyr. Faderen, Laurids Larsen, hjælper
til på gården.
BORREVEJ 8, "ESKEDAL", GAMBORG, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403080.
ARNT GORMSEN, gårdejer, født
d. 13.-9.-1959, søn af Oddveig
og Eskild Gormsen.
A.G. arbejder på Fredericia Cellulocefabrik, han har været på
landbrugsskole og har bl.a. arbej
det ved landbrug i Norge. Han
overtog ejendommen i 1989 fra
sine forældre. Gården har været
i slægtens eje fra før 1692. I
1873 blev gården flyttet, den lå tidligere på den modsatte side af vejen.
Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov, 1,5 ha. eng og 0,5 ha. strandarealer.
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Samtlige bygninger er opført i 1873, staldbygningerne bruges i dag til får og heste.
Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

ELLEBÆKVEJ 1, SVENSTRUP,
5500 MIDDELFART.
PETER SØRENSEN JØRGENSEN,
gårdejer, omtales under Svenstrupvej 5, 5500 Middelfart.
P.S.J. overtog ejendommen d. 1.1.-1985 fra Viggo Mott.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 2,8
ha.
Stuehuset er opført omkring 1930
og restaureret i 1985. Desuden
findes der en lade fra ca. 1930.
P.S.J. ejer og driver også "Hjørnegården", Svenstrupvej 5, 5500 Middelfart.
ELLEBÆKVEJ 26, "SVEN
STRUP HYLLEGAARD",
SVENSTRUP, 5500 MIDDEL
FART, tlf. 64-403338.
SVEND D. MØLLER, gård
ejer, født d. 2.-1.-1954,
søn af Mona og Peder Møl
ler, gift d. 20.-7.-1985
med Connie Vogn, konto
rassistent, født d. 5.-7.-1963,
datter af Dinna og Aage
Vogn. Parret har sønnen
Peder, født d. 2.-6.-1986.
S.D.M. har været på Ladelund, Bygholm og Dalum landbrugsskoler, han er desuden
handelsuddannet. Han overtog ejendommen d. 1.-10.-1979 fra Carlo Nielsen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 22 ha., heraf 0,55 ha. skov. Desuden er der forpagtet
ca. 125 ha.
Stuehuset er opført i 1877. Svinestald er opført i 1987 efter brand i 1986, maskinhus
er opført 1987, desuden er der gylletank. Gården drives med en SPF-svineproduktion
på 7.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, frø, sukker
roer, raps og ærter. Der er 5 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, varm og
kold lufts tørreri samt olie- og brændefyr. På gården er ansat 2 medhjælpere. Maskin
station anvendes efter behov.
S.D.M. forpagter jord fra "Mosegård" i Ejby Kommune, Eskorgyden 15, "Solbakke
gården" i Middelfart, "Lundbjerggård" i Middelfart.

GAMBORGVEJ 34, "ELMEGAARD", GAMBORG, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403024.
ERIK OG FINN JESPERSEN, gårdejere.
E.J. er født d. 6.-11.-1958, søn af Finn og Marie Jespersen, gift d. 8.-6.-1985 med
Marianne Skøtt, kontorassistent, født d. 5.-2.-1960, datter af Edel og Ove Skøtt.
Parret har børnene: Kathrine, født d. 7.-11.-1984 og Rasmus, født d. 13.-12.-1987.
E.J. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Ejendommen er overtaget i 1958 fra
William Jespersen, nuværende ejere er 3. og 4. generation.
Areal 33 ha., heraf 1,1 ha. skov og eng. Der er tilkøbt 11,1 ha. og forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og senest restaureret i 1975/76. Kostalde er opført i 1927,
1958 og 1972, lade opført 1927, maskinhus 1977. Desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Desuden produceres
der græs, roer og majs til eget forbrug. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der er
er ført staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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DELFART, tlf. 64-403646.
NILS RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 10.-4.-1962, søn af Lis
beth og Jørgen Rasmussen, bor
sammen med Helene Richter Ni
elsen, køkkenassistent, født d.
23.-6.-1966.
N.R. er landbrugstekniker og har
været på Vejlby Landbrugsskole.
Han overtog ejendommen d. 30.12.-1989 fra BRF. Gården var
indtil 1916 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendommen er under omvurdering. Areal 30 ha., heraf 2 ha. kratskov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1978/79. Kostalden er opført i 1972 og fik
nyt tag i 1985, svinestalden er opført i 1985 efter brand, lade er opført 1780 og 1985,
maskinhus 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er vårbyg, vinterraps, hvede og
konservesærter. Der er 1 traktor. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

GL. LANDEVEJ 82, "MARINENDAHL", VOLDBY MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403508.
LEIF SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1942, søn af Emmy og Valder Sørensen, gift
d. 29.-8.-1964 med Inga Jensen, husmor, født d. 24.-5.-1946, datter af Yrsa Kilde og
Carl Marinus Jensen. Parret har børnene: Gitte, født d. 19.-4.-1965, Lars, født d.
5.-11.-1967, Marianne, født d. 8.-9.-1969 og Sidney, født d. 10.-10.-1972.
L.S. har arbejdet hele livet ved landbruget. Han overtog ejendommen d. 20.-1.-1988
fra Per Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.3000.000. Areal 16 ha., heraf 1,1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800. Kostalde er opført i 1800 og 1972, maskinhus 1972 og
gylletank 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 50 ungdyr og 50
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, desuden
produceres roer og majs til eget forbrug. Der er 3 traktorer, 3 fodersiloer og oliefyr.
Der er ført staldvarme til stuehuset. Sønnen hjælper til på gården.
GL. LANDEVEJ 92, VOLDBY
MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403091.
KARL MARIUS JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 16.-11.-1908,
søn af Marie og Jørgen Jørgen
sen, gift d. 14.-11.-1948 med
Ruth Borchsenius, medhjælpende
hustru, født d. 2.-10.-1918, dat
ter af Karen og Valdemar Borch
senius.
K.M.J. er uddannet på Tomme
rum Landbrugshøjskole. Han
overtog ejendommen d. 1.-11.-1953 fra Hans Kristian Larsen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 19,3 ha., heraf noget mose. 17,2 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret i 1984. Kostald, svinestald og lade er
opført i 1906 samt oliefyr. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden kornsilo,
varm og kold lufts tørreri.
HOLMEGÅRDVEJ 5, "HOLMEGAARD", GAMBORG, 5500 MIDDELFART, tlf. 64403106.
OLE HOLMGAARD, gårdejer, født d. 20.-8.-1959, søn af Mette og Hans-Jørgen
Holmgaard, gift d. 10.-8.-1990 med Heidi Knoth, kontorassistent, født d. 5.-10.-1965,
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datter af Karin og Erik Knoth.
Parret har datteren Caroline,
født d. 23.-5.-1990.
Ole Holmgaard er mejeriarbejder,
han er uddannet på Ladelund og
Bygholm landbrugsskoler. Han
overtog ejendommen d. 1.-10.-1986
fra sin far. Gården drives som
I/S under navnet "Gamborg Holmegaard I/S" sammen med O.H.'s
far. Gården har været i slægtens
eje siden 1917. Indtil 1917 var
den fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 16 ha. og desuden er der forpagtet ialt 44 ha.
Stuehuset er opført i 1848. Svinestald er opført i 1972 og der er bygget til flere
gange. Lade, maskinhus og gylletank er opført i 1975. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede, maltbyg og konservesærter. Der er 1 traktor. Maskinstation anvendes til
en del af markarbejdet.
HOVEDVEJEN 96, "LINDEGAARD",
KAUSLUNDE, 5500 MIDDELFART.
MARY ØBO JENSEN, gårdejer,
født d. 16.-10.-1906, datter af
Berta og Ejlar Andersen, gift d.
24.-4.-1936 med Ejnar Øbo Jen
sen, gårdejer, født d. 15.-4.-1904,
søn af Louise og Poul Jensen.
E.B.J. har været på Uldum Høj
skole.
M.Ø.J. overtog ejendommen d.
1.-5.-1936 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha. 19 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1936. Kostald er opført omkring 1800, vognport i
svinestald 1940, lade 1800. Desuden er der maskinhus.

1902,

HOVEDVEJEN 119, "VOLDBYMARGÅRD", VOLDBY MARK, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-403028.
POUL MATHIASEN, gårdejer,
født d. 2.-9.-1932, søn af Karen
og Peter Mathiasen.
P.M. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men d. 1.-10.-1962 fra Johanne
Mathiasen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld ca. 1.400.000.
Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1876. Kostald opført 1870, svinestald 1960, lader 1872 og 1936.
Stuehuset er udlejet. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er
2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden varm lufts tørreri, brændefyr og 2 fodersiloer.
Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
HOVEDVEJEN 127, "VOLDBYNYGAARD", VOLDBY MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403128.
JØRGEN CHRISTIAN ESKILDSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1937, søn af Anna og Hans
Koch Eskildsen, gift d. 21.-3.-1958 med Else Johanne Matiasen, født d. 15.-6.-1935,
datter af Karen og Peter Matiasen. Parret har børnene: Erik, født d. 19.-4.-1960,
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Henning, født d. 11.-5.-1963 og
Martin, født d. 9.-6.-1970.
Jørgen C. Eskildsen sidder i plan
teavlsudvalget i Landboforeningen.
Han overtog ejendommen d. 1.1.-1978 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
22 ha., desuden er der forpagtet
4 ha., incl. 1 ha. eng. Der er
tilkøbt 6,5 ha. og frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1874. Ko
stald, svinestald, lade og maskinhus er opført i 1920. Desuden findes der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 årskøer og 45 ungdyr af racen Jersey. Desuden er der en svine
produktion på 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps,
ærter, desuden dyrkes græs, roer og korn til eget forbrug. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker, desuden 3 fodersiloer samt brænde- og oliefyr. Maskinstation anvendes
til lidt af markarbejdet.

HOVEDVEJEN 131, "VOLDBYHOLM", VOLDBY MARK, 5500
MIDDELFART.
NIELS RASMUSSEN, gårdejer,
omtales under Højagervej 8,
5500 Middelfart.
N.R. overtog ejendommen d.
15.-8.-1968 fra Anna Kristian
sen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
9,3 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og
restaureret i 1984. Svinestalde er opført i 1906 og 1978, maskinhus 1978. Stuehuset er
udlejet. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer og ca. 1.800 solgte
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter, sukkerroer og
maltbyg. N.R. ejer og driver også Højagervej 8, 5500 Middelfart.
HOVKROGVEJ 24, "KUSTRUPMARGAARD", KUSTRUP, 5500
MIDDELFART.
SØREN FRANDSEN BONDE,
gårdejer, født d. 27.-7.-1962, søn
af Conni og Erik Bonde, gift d.
2.-8.-1986 med Lene Hansen, køk
kenleder, født d. 9.-10.-1961, dat
ter af Inger og Alfred Hansen.
Parret har datteren Stine, født
d. 24.-6.-1988.
S.F.B. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog

ejendommen d. 31.-12.-1987 fra Knud Verner Lange.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 24,8 ha., heraf 3 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret senest i 1987. Kostalden er opført i 1912 og
lavet om til svin i 1970, svinestalden fra 1912 er ligeledes restaureret i 1970, 2 nye
bygninger er opført i 1970. Desuden er der foderhus fra 1970 og gylletank fra midt i
1980'erne. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, 1.000 smågrise og
ca. 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, vinter- og
vårraps, hvede, rug og sukkerroer. Der er tårnsilo og 1 vindmølle. Der er ført
staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng. Maskin
station anvendes til en del af markarbejdet.
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HØJAGERVEJ 2, "VOLDBY-HØJGAARD", VOLDBY MARK, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-403304.
JENS ERIK ANDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-1.-1936, søn af Ditte
og Knud Andersen, gift d. 6.-11.1965 med Jette Højsholt Nielsen,
lægesekretær, født d. 11.-8.-1942,
datter af Nilsine og Otto Niel
sen. Parret har børnene: Ulrik,
født d. 30.-9.-1966, Dorthe, født
d. 25.-3.-1971 og Mads, født d.
27.-2.-1974.
J.E.A. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-9.-1965
fra Holger Lytsen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 25 ha. Desuden er der forpagtet 21,6 ha. Der er til
købt 8,4 ha. og frasolgt 1,6 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret senest i 1989. Svinestalde er opført i 1906,
1972 og 1978, maskinhuse 1973 og 1974. Gården drives med en svineproduktion på 50
årssøer, 1.000 solgte smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, sukkerroer, konservesærter og raps. Der er 1 traktor og 1 meje
tærsker, desuden er der 3 fodersiloer og halmfyr. Maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.
HØJAGERVEJ 8, "CHRISTIANSMINDE", VOLDBY MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403246.
NIELS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1932, søn af Rasmine og Aage Rasmussen,
gift d. 25.-10.-1960 med Birthe Isralsen, fritidslærer, født d. 8.-7.-1936, datter af
Sofie og Asger Isralsen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 22.-10.-1962 og Gorm,
født d. 30.-5.-1966.
N.R. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 16.-8.-1960
fra Laurids Larsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 15,1 ha. og desuden er der forpagtet 17,2 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1970. Svinestalde er opført i 1961 og 1973,
lade 1952. Desuden findes en gylletank. Gården drives med en svineproduktion på ca.
1.800 smågrise årligt. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden fodersilo, plan
silo, varm og kold lufts tørreri samt kombineret fyr. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
N.R. driver desuden Hovedvejen 131, 5500 Middelfart.

HØJAGERVEJ 20, "TOFTEGAARD", VOLDBY, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403200.
JØRGEN HAUGE MIKKELSEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1956, søn af Anna Tove og
Peder Hauge Mikkelsen, gift d. 7.-9.-1985 med Anita Hansen, sygehjælper, født d.
21.-1.-1958, datter af Anne og Walter Hansen. Parret har børnene: Niels, født d.
28.-5.-1985 og Mette, født d. 29.-6.-1986.
J.H.M. er uddannet på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-8.-1985
fra Agner Stensgaard.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 29 ha., heraf 0,55 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926. Svinestald, maskinhus og lade er opført i 1989, desuden er
der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 92 årssøer og 2.200 solgte
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er konserves ærter, fabriksroer og
hvede. Der er 2 traktorer, 2 fodersiloer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På
gården er ansat 1 løs medhjælper. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

KARLSKOVVEJ 12, "FREDSLUND", VEJLBY SKOV, 5500 MIDDELFART, tlf. 64402001.
GEORG JESPERSEN, husmand, født d. 7.-9.-1926, søn af Marie og Jens Peter Jesper
sen, gift d. 17.-12.-1977 med Bodil Østergaard, medhjælpende hustru, født d. 2.-11.1928, død d. 12.-12.-1987, datter af Hans Østergaard. Parret har børnene: Kristian,
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født d. 22.-3.-1951, Kirsten, født d. 25.-6.-1952 og Birthe, født d. 28.-4.-1957.
G.J. overtog ejendommen i 1960 fra Marie Clement.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 6 ha., heraf 1,1 ha. skov. Der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og senest restaureret i 1979. Kostald opført i 1961/62,
svinestald og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægbestand på 1 årsko og 3 ung
dyr. Desuden er der en svineproduktion på 14 årssøer og ca. 300 slagtesvin årligt. På
gården er der også 1 tyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer
og brænde- og oliefyr. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
KARLSKOVVEJ 26, VEJLBY SKOV, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-401518.
KAJ ANDERSEN, husmand, født d. 3.-3.-1920, søn af Agnes og Nils Peter Andersen,
gift d. 7.-5.-1944 med Ninna Tasior, medhjælpende hustru, født d. 21.-7.-1921, datter
af Maria og Anton Tasior, Polen. Parret har børnene: Astrid, født d. 31.-7.-1942, Poul
Frederik, født d. 3.-12.-1944, Anders Jørgen, født d. 26.-12.-1945, Inge Lykke, født d.
19.-6.-1948, Karl Ove, født d. 29.-7.-1950, Jens Christian, født d. 1.-5.-1952 og Lone
Mary, født d. 14.-1.-1958.
K.A. overtog ejendommen d. 1.-9.-1948 fra Hanne Jørgensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 2,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er tilkøbt 0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret senest i 1974. Kostald, svinestald og lade er
opført i 1854, kostalden er restaureret i 1950, og endnu en svinestald er opført i 1978.
Gården drives med en svineproduktion på 370 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er hvede. Der er 1 traktor, plansilo og brændefyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

KASMOSEVEJ 3, "KASMOSELUND", RØJLE SKOV, 5500 MID
DELFART, tlf. 64-401458.
BENT OG HANS JØRGENSEN,
gårdejere, født henholdsvis 22.6.-1934 og d. 14.-4.-1938, sønner
af Astrid og Rasmus Jørgensen.
B. og H.J. er uddannet på Haslev
og Tommerup højskoler med land
brugsfag. B.J. sidder i repræsen
tantskabet i Kvægavlerforeningen
Fyn og i Røjle Skov Menigheds
råd. Brødrene overtog gården i
1977 fra deres mor. Gården har været i slægtens eje siden 1914. Nuværende ejere er
3. generation. Rasmus Jørgensen døde i 1959, Astrid Jørgensen er stadig bosat på
gården.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 34,1 ha., heraf 1,1 ha. skov. Der er tilkøbt 12,1 ha. og
forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890. Kostalden er ombygget i 1946 og 1967, svinestald
opført 1970, maskinhus 1975. Desuden er der gastæt silo og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 64 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
Jersey. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg, desuden plansilo,
varm og kold lufts tørreri. Der er ført staldvarme til stuehuset i 1976. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
KAUSLUNDEVEJ 50, "KLOKKEKJÆRGAARD", KAUSLUNDE, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403288.
AAGE HENNING HANSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1934, søn af Mine og Christian
Hansen, gift d. 19.-12.-1962 med Hannelore Goldmeier, medhjælpende hustru, født d.
16.-3.-1935, datter af Johanne og Erich Goldmeier. Parret har børnene: Jørgen, født
d. 27.-10.-1963 og Heidi, født d. 22.-8.-1966.
Aa.H.H. er eksportør og kreaturhandler, han er uddannet på Asmildkloster Landbrugs
skole. Han overtog ejendommen i 1985 fra Magnus Hansen.
Ejendomsskyld 3.080.000. Areal 100 ha. og der er forpagtet 17,6 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og restaureret i 1940 og 1985. Kostald og svinestald er
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opført i 1845, svinestalden er ombygget til kvæg i 1940, desuden er der lade fra 1941,
maskinhus fra 1955, halmlade fra 1988 og gylletank fra 1975. Der er også udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 95 årskøer og 95 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, sukkerroer og græsfrø.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. På gården er ansat 3 medhjælpere, 1 fodermester og 1 skoledreng. Maskin
station anvendes til en del af markarbejdet. Sønnen Jørgen er fodermester.
Aa.H.H. ejer og driver også Aulbyvej 6, 5500 Middelfart.
KAUSLUNDEVEJ 60, KAUSLUNDE, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403111.
JØRGEN GODSK JØRGENSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1949, søn af Mary og Niels
Jørgensen, gift d. 23.-6.-1973 med Ellen Foss Hansen, socialpædagog, født d.
26.-3.-1952, datter af Karla og Svend Foss Hansen. Parret har børnene: Allan, født d.
1.-5.-1977 og Anne Mette, født d. 10.-6.-1980.
J.G.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1975 fra sine
forældre, nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1682. Gården har været annexgård under Middelfart Præstegård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1848. Kostald er opført 1977, lade opført 1931 og gylletank
1977. Desuden er der en udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
43 årskøer og 43 ungdyr af racerne Jersey og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede, byg og vinterraps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der er ført stald
varme til stuehuset. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
KIRKEGYDEN 11, "LUNDSGAARD", HYLLEHØJ, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403240.
BJARNE LARSEN, gårdejer, søn af Johannes Kjær Larsen, bor sammen med Karin
Johansen, klinikassistent, født d. 5.-10.-1958, datter af Annelise og Bernhardt Johan
sen. Parret har sønnen Lars, født d. 30.-1.-1988.
B.L. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole, han sidder i bestyrelsen for Landbo
foreningen. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1980 fra Carl Madsen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført i 1967 og restaureret i 1985-86. Kostald, svinestald og lade er
opført i 1917. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og konserves ærter.
Der er kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.

KLINTHOLMVEJ 10, "SKOVGAARD", KLINTHOLM, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-401563.
BENT HANSEN, gårdejer, født d.
26.-7.-1935, søn af Edel og Nils
Hansen, gift d. 14.-12.-1958 med
Anna Marie Hansen, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-11.-1937,
datter af Kerstine og Tage Han
sen. Parret har børnene: Marian
ne, født d. 11.-4.-1960, Lars Chri
stian, født d. 1.-1.-1964 og Bo
Bent, født d. 7.-4.-1968.
B.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-10.-1958
fra Gunnar Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 28,6 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng. Der er tilkøbt
ialt 11,3 ha. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1842-48. Kostald opført 1848, restaureret 1906-12 og
udvidet i 1974. Ny kostald med fyrrum er opført i 1982, hvor der også blev opført
roehus og lade. Desuden er der maskinhus fra 1977 og 2 udendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og ca. 50 ungdyr af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og halmfyr. På gården er ansat
1 medhjælper.
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KOESMOSEVEJ 100, "ELMELY", KOESMOSE, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403221.
HENRY JENSEN, hønseriejer, født d. 16.-9.-1918, søn af Kamila og Hans Peter Jen
sen, gift d. 23.-6.-1981 med Inge Christensen, omsorgsassistent, født d. 17.-2.-1928,
datter af Lilli og Christian Christensen.
H.J. har været på en del hønserier og er uddannet der. Han overtog ejendommen d.
1.-11.-1950 fra Carl Lindhart.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 1,8 ha., der er bortforpagtet ca. 0,3 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret omkring 1969. Der er opført hønsehuse i
1951, 1955, 1961, 1963 og 1968. Der produceres ca. 1.400 kyllinger årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 1 fodersilo og oliefyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
KORSBJERGVEJ 32, "DYBKÆR", 5500 MIDDELFART, tlf. 64-401524.
HANS PETER ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1949, søn af Petra og Johannes An
dersen, gift med Doris Christiansen, pædagog, født d. 15.-5.-1957, datter af Andrea og
Karl Georg Christiansen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 26.-8.-1975, Anders,
født d. 21.-7.-1977 og Kristian, født d. 6.-7.-1981.
H.P.A. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af hovedbestyrelsen for
Dansk Erhvervsfjerkræ, desuden er han næstformand for Danæg, sidder i bestyrelsen i
landsudvalget i Danæg, i Dansk Fjerkræråd og er formand for specialforeningen Dansk
Ægproduktion. Han overtog ejendommen i 1977 fra Johannes Henriksen.
Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. 13 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1930'erne og restaureret i 1978. Svinestald er opført i 1930'erne
og er bygget om til beboelse i 1980. Hønsehuse er opført 1978 og 1979, maskinhus i
1930'erne, desuden er der en lade. Besætningen består af 32.000 æglæggende høns. På
gården er der 1 traktor, 3 udendørs fodersiloer, varm og kold lufts tørreri, oliefyr
staldvarme til stuehuset samt vindmølle. Der er ansat 8 skolebørn til ægsamling.
H.P.A. ejer og driver desuden hønserierne "Haurballegård Andkær I/S" i Børkop Kom
mune, en gård ved Kongenshus i Karup Kommune og Drejensvej 31 i Kolding.

KUSTRUPVEJ 21, "ELMELUND",
KUSTRUP, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-403082.
VILLY PEDERSEN og AGNES
ANDREASEN, gårdejere.
A.A. født d. 27.-11.-1929. V.P. d.
30.-5.-1936, søn af Signe og Ni
els Jørgen Pedersen.
A.A. har børnene: Karen Margre
the, født d. 18.-2.-1957 og Inger
Signe, født d. 22.-11.-1958.
V.P. har været på Haslev Land
brugsskole. Ejendommen blev
overtaget d. 1.-8.-1988 fra Kirsten og Knud Pedersen. Gården har været i slægtens eje
i mange år, dog afbrudt i tiden 1900-1917.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24,2 ha., heraf 0,55 ha. skov og lidt mose. Der er
forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1863. Kostald er opført i 1923 og restaureret senest i 1972, svi
nestald opført 1900 og lavet om til kostald i 1972, desuden er der lade fra 1900 og
maskinhus 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 10
slagtekalve af racen Jersey. Desuden er der lidt heste. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn, desuden dyrkes roer, græs og majs til eget forbrug. På gården er der 3
traktorer, desuden fodersilo og oliefyr. Broderen, Knud Pedersen, hjælper til på går
den, desuden er der 1 skoledreng til hjælp.

KUSTRUPVEJ 42, "HØJTOFTE", KUSTRUP, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403183.
ANDERS CHRISTIAN MIKKELSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1932, søn af Vibeke og
Harry Mikkelsen, gift d. 29.-6.-1957 med Ingerlise Brågård, medhjælpende hustru, født
d. 12.-12.-1935, datter af Anna og Jens Bjørnkjær Brågård. Parret har børnene: Kjeld,
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født d. 5.-11.-1961, Anne Vibeke,
født d. 8.-12.-1963 og Lars, født
d. 13.-9.-1970.
Anders C. Mikkelsen er uddannet
på Hammerum Landbrugsskole.
Han overtog ejendommen d. 6.6.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
30 ha., heraf 0,55 ha. skov og
lidt mose. Der er tilkøbt 24 ha.
og forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1945 og
restaureret i 1979. Kostalde er
opført 1943 og 1973, svinestald fra 1956 er lavet om til ungdyrstald i ca. 1980, des
uden er der lader fra 1943 og 1973, maskinhus fra 1973 og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på ca. 40 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, konserves ærter og hvede,
desuden dyrkes der roer og græs til eget forbrug. På gården er der 3 traktorer, 1 me
jetærsker og oliefyr. Maskinstation bruges til specialopgaver og endvidere benyttes
fremmed arbejdskraft.
LANGAGERVEJ 5, "AULBYMARKGAARD", AULBYMARK, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-403136.
PETER GRØNLUND RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 2.-2.-1926, søn
af Mathilde og Rasmus Rasmus
sen, gift d. 10.-12.-1954 med
Bente Shur, medhjælpende hustru,
født d. 3.-1.-1927, datter af Fri
da og Rasmus Shur. Parret har
børnene: Karin, født d. 18.-4.1955 og Hans, født d. 23.-1.1958.
P.G.R. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1955
fra sin far, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 35,5 ha., der er tilkøbt 9,9 ha. og frasolgt 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1796 og restaureret i 1986. Kostald, svinestald og lade er opført
i 1930 og maskinhus 1956. Planteproduktionens salgsafgrøder er konserves ærter,
hvede og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri og oliefyr. Der bliver opført vindmølle i 1989.

LERBJERGVEJ 14, VEJLBY,
5500 MIDDELFART, tlf. 64-401440.
ARNFRED BØGEHØJ PEDERSEN,
gårdejer, født d. 19.-10.-1942,
søn af Laura Marie og Christian
Bøgehøj Pedersen, gift d. 18.-10.1966 med Rigmor Lissy Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
16.- 10.-1941, datter af Petrea
og Peter Jensen. Parret har bør
nene: Anne-Mette, født d. 7.-3.1968, Gitte, født d. 4.-5.-1971 og
Peder, født d. 29.-11.-1979.
A.B.P. overtog ejendommen d. 1.-4.-1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 16 ha. Der er tilkøbt 3 ha. og forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1904. Kostald fra 1904 er renoveret i 1965, svinestalde er opført
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produktion på 18 årskøer og 10 ungdyr af racen Jersey, desuden er der en svineproduk
tion på 18 årssøer og ca. 350 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden tårnsilo og halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

LERBJERGVEJ 49, "LYKKENS
HOLM", VEJLBY MARK, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-402388.
LEIF JØRGENSEN, specialarbej
der, født d. 29.-10.-1940, søn af
Egon Jørgensen, gift d. 12.-8.1966 med Vivi Jensen, køkkenassi
stent, født d. 4.-4.-1948, datter
af Solvejg Jensen. Parret har bør
nene: Kim, født d. 21.-6.-1966,
Per, født d. 14.-12.-1968 og Le
na, født d. 6.-3.-1970.
L.J. overtog ejendommen d. 1.5.-1'986 fra Villy Dinesen. Ejendomsskyld ca. 700.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret senest i 1989. Svinestald er opført i 1979 og
er lavet om til kaniner i 1986, hønsehus og lade er opført i 1902. På gården produce
res der 200 Angorakaniner og 50 slagtekaniner årligt. Der er 1 traktor, olie- og
brændefyr.

LERBJERGVEJ 78, VEJLBY
MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-401530.
POUL ERIK POULSEN, husmand,
født d. 23.-9.-1941, søn af Elvira
Marie og Alfred Poulsen, Vejlby
Mark.
P.E.P. har været på Hoptrup
Højskole, han sidder i bestyrel
sen for Møllemaden. Han over
tog ejendommen i 1972 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
19 ha., heraf tilkøbt 12,7 ha. Desuden er der forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1852, kostalde 1852 og 1975, lade 1975 og maskinhus 1978.
Desuden er der en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 9
ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn,
desuden dyrkes der roer, majs og græs til eget forbrug. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker, desuden oliefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MELLEMMARKVEJ 6, "HEGELUND", RØJLE, 5500 MIDDEL
FART, tlf. 64-401480.
PETER JENSEN, gårdejer, født
d. 28.-2.-1927, søn af Kirstine og
Marinus Jensen, gift d. 2.-11.-1957
med Gerda Lund Thrane, hjemme
hjælper, født d. 22.-3.-1930, dat
ter af Magrete og Frederik Lund
Thrane. Parret har børnene:
Bent, født d. 8.-8.-1958, Svend,
født d. 19.-5.-1961 og Finn, født
d. 10.- 7.-1962.
P.J. overtog ejendommen i 1972 fra sine svigerforældre.
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Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 15,5 ha., desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1827. Kostald er opført i 1975, svinestald ca. 1827, maskinhus
1974, foderlade 1975 og gylletank 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Der er 4 traktorer og 1 mejetær
sker. Sønnen Bent er medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NY BILLESHAVEVEJ 4, BILLESHAVE, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-401606.
KARL GUNNAR JEPPESEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1921, gift d. 6.-7.-1963 med
Christa Jeppesen, medhjælpende hustru, født d. 9.-12.-1935. Parret har børnene:
Sylvia, Peter, Karl Erik, Niels og Lene.
K.G.J. overtog ejendommen d. 11.-6.-1964 fra Aage Hansen. Gården er udstykket fra
"Billeshave" i 1926.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,9 ha., heraf 1 ha. skov. Der er tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1926. Kostalde er opført 1967, 1969 og 1971, lade opført 1983
og maskinhus 1971. Desuden er der en udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 25 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3 trak
torer, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NYMARKVEJ 2, "NYMARKGAARD", GAMBORG VESTER
MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403104.
KNUD AHRNFELDT PEDERSEN,
gårdejer, født d. 19.-7.-1932, søn
af Marie og Sofus Pedersen, gift
d. 25.-6.-1960 med Anna Tove
Hansen, specialarbejder, født d.
6.-1.-1938, datter af Anne og
Niels Hansen. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 21.-12.-1962
og Bent, født d. 6.-3.-1964.
K.A.P. overtog ejendommen d. 24.-3.-1971 fa sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1897. Der er
bygget ny kostald og svinestald i 1962 og ny lade i 1978. Gården drives med en svine
produktion på 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg
og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden 2 fodersiloer og brændefyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYMARKVEJ 5, "VESTER-LED", GAMBY VESTERMARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403530.
JENS JØRGENSEN, smed, født d. 5.-2.-1952, søn af Esther og Arne Jørgensen, gift d.
6.-9.-1975 med Mona Nielsen, kontorassistent, født d. 7.-5.-1952, datter af Dora og
Niels Peter Nielsen. Parret har børnene: Martin, født d. 1.-9.-1976, Søren, født d.
26.-2.-1979 og Anne, født d. 25.-9.-1986.
J.J. sidder i bestyrelsen for forsamlingshuset i Gamborg. Han overtog ejendommen d.
1.-6.-1981 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 5,5 ha.
Stuehus, kostald og svinestald er opført i 1921. Stuehuset er restaureret i 1984.
Gården drives med en kvægbesætning på 5 årsammekøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs. Der er 1 traktor og gasfyr.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
NYMARKVEJ 8, "VESTERGAARD", BORGVANGEN, 5500 MIDDELFART, tlf. 64403220.
PEDER MØLLER, gårdejer, født d. 9.-7.-1924, søn af Helga og Svend Møller, gift d.
7.-8.-1947 med Mona Demant, medhjælpende hustru, født d. 31.-7.-1923, datter af
Elna og Johannes Demant. Parret har børnene: Lise, født d. 1.-3.-1948, Ulla, født d.
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P.M. er student og har taget kurser på Vejlby Risskov, han har været næstformand for
Middelfart Sparekasse gennem en årrække. Han overtog ejendommen d. 1.-5.-1960 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha., heraf 0,55 ha. eng. Der er forpagtet 29,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870. Kostald og svinestald er opført i 1920, ny svinestald 1976, maskinhus 1980-82. Gården drives med en SPF-svinebesætning og en pro
duktion på ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer
og frøgræs, desuden dyrkes korn til eget forbrug. Der er 2 traktorer, 2 fodersiloer
samt olie- og brændefyr.
P.M. ejer og driver også Assenslandevej, matr. 13C, med 13,8 ha., som er tilkøbt i
1988.

NYSKOVVEJ 7, "NYSKOV", NY
SKOV, 5500 MIDDELFART.
HANS KRISTIAN BERTELSEN
LUNDSGAARD, født d. 21.-12.1896.
H.K.B.L. har børnene: Asta, født
d. 14.-7.-1926, Karen, født d.
26.-6.-1928, Marta, født d.
10.-7.- 1931, Niels Jørgen, født
d. 4.- 11.-1935, og Sven Erik,
født d. 5.-12.-1943.
Det er børnene, der ejer ejendom
men i dag. Ejendommen er over
taget i 1979 fra Anna Nilsine Lundsgaard, som er født d. 20.-6.-1903. Nuværende
ejere er 6. generation.
Ejendomsskyld ca. 850.000. Areal 7,7 ha., heraf noget strandeng og skov. Der er
bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne er opført omkring sidst i 1700-talIet, de
omfatter kostald, værksted, bryggers, hestestald og lade. På gården er der 1 traktor.
PARALLELVEJ 14, RØJLE, 5500
MIDDELFART.
EJNAR PETERSEN, gårdejer,
født d. 27.-10.-1917, søn af Else
Katrine og Peter Nilsen Peter
sen. E.P. har børnene: Unna,
født d. 12.-7.-1956 og Knud,
født d. 14.- 4.-1958.
E.P. har været på Vallekilde Høj
skole. Han overtog ejendommen
i 1956 fra sin mor.
Areal 13,5 ha., heraf lidt skov
og vej.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade er alle opført i 1866. Gården
drives med en svineproduktion på 4 årssøer og 80 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, desuden indendørs
fodersilo og naturgasanlæg. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.

PROVSTSKOVVEJ 36, RØJLESKOV, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-402102.
EJNAR NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-2.-1938, søn af Marie og Knud Nielsen, Røjleskov, gift d. 13.-7.-1968 med Else Friis, pædagog, født d. 7.-10.-1943, datter af Berta
og Karl Friis, Glæsborg. Parret har børnene: Lars, født d. 6.-1.-1970, Jacob, født d.
28.-6.-1973 og Erik, født d. 20.-12.-1981.
E.N. har været på højskole med landbrugsfag i Haslev, han sidder i Menighedsrådet.
Han overtog ejendommen d. 31.-12.-1968 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. fredskov. Der er forpagtet 7,5 ha.
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Provstskovvej 36's stuehus er op
ført i 1904. Stuehus fra 1825 bli
ver i dag brugt til kviestald.
Kostald og lade er opført i 1925,
maskinhus i 1974. Desuden er der
udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 26 års
køer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve af racen jersey. Der dyrkes
roer, græs og korn til eget for
brug. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker, desuden oliefyr.

RØJLE BYGADE 88, "RØJLE
NYGAARD", RØJLE, 5500 MID
DELFART, tlf. 64-402294.
HEINE LUND JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 17.-10.-1930, søn af
Marie og Oluf Jørgensen, gift d.
23.-3.-1958 med Sonja Mauritsen,
medhjælpende hustru, født d.
10.-2.-1937, datter af Agnes Ma
rie og Kristian Mouritsen, Her
sum. Parret har børnene: Klaus,
født d. 5.-12.-1958, Karen, født
d. 12.-1.-1962 og Kirsten, født d. 2.-11.-1968.
H.L.J. er uddannet på Malling Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1957 fra
Karl Edvard Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15,9 ha., heraf 0,2 ha. skov.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1885. På
gården holdes 2.000 høns til skrabeægsproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, jordbær, kartofler og ærter. Der er 1 traktor og olie- og træfyr. Der er ansat
fremmed arbejdskraft i sæsonen. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØJLE BYGADE 106, "MARGRETHESMINDE", RØJLE, 5500 MID
DELFART.
SVEND AAGE SØRENSEN, gård
ejer, født d. 23.-5.-1921, søn af
Mary og Søren Hansen Sørensen,
gift d. 5.-3.-1950 med Henny Sø
rensen, medhjælpende hustru,
født d. 29.-1.-1927, datter af
Kirstine og Kristen Olesen, Hemmet. Parret har børnene: Leif,
født d. 26.-7.-1953, Lars, født
d. 25.-1.-1957 og Annelise, født d. 27.-3.-1967.
S.Aa.S. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole, Han overtog ejendommen i 1967
fra Aksel Pedersen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 35 ha. Der er bortforpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1872. Kostald opført 1950 og lade i 1872. Der er opført hønse
huse i 1974 og 1982. Der er 12.000 høns til rugeægproduktion og ca. 1.000 haner. På
gården er der nødstrømsanlæg og desuden 2 fodersiloer.

RØJLEKLINTVEJ 3, "SØBORG", RØJLESKOV, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-401470.
JØRGEN SØBORG HANSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1938, søn af Nanna og Johannes
Hansen.
J.S.H. har været på Snoghøj Højskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1976 fra sin
far, nuværende ejer er 5. generation.

Ejendomsskyld 900.000. Areal
17,8 ha., heraf 3,5 ha. fredskov.
"Søborg"s stuehus, kostald og svinestald er opført i 1877, maskin
hus 1973. Gården drives med en
kvægproduktion på 25 årskøer og
25 ungdyr af racen Jersey. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er
korn, desuden dyrkes der roer og
græs. Der er 2 traktorer og bræn
de- og oliefyr. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.

RØJLESKOVVEJ 11, RØJLESKOV, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-406337.
POUL HENNING LARSEN, vicevært, født d. 22.-2.-1946, søn af Gudrun og Arne Lar
sen, gift d. 1.-9.-1972 med Grethe Rasmussen, fabriksarbejder, født d. 26.-1.-1954,
datter af Henriette og Johannes Rasmussen. Parret har børnene: Linda, født d.
27.-12.-1972, Louise, født d. 9.-12.-1974 og Lane, født d. 21.-3.-1977.
P.H.L. har været på Statens Forsøgsgård 2 gange. Han overtog ejendommen d. 1.7.-1987 fra Aksel Nilsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 5,2 ha., 3 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1926.
Gården drives med en svineproduktion på 3 slagtesvin og en ammekobesætning på 2
årsammekøer af racen Limousine, desuden er der 8 får. Planteproduktionens salgs
afgrøder er jordbær og kartofler. Der er 1 traktor og halmfyr.

RØJLESKOVVEJ 18, 5500 MID
DELFART, tlf. 64-406575.
OLE GOTTRUP, forstander, gift
med Annelise Gottrup, laborant.
O.G. er M.sc. Cand. agro. Ejen
dommen er overtaget d. 1.-10.-1978
fra Verner Knudsen.
Areal 14 ha.
Fra gården drives en forsøgsstati
on indenfor planteavl, foruden
ved det almindelige landbrug,
som kun består af planteavl. For
søgsstationen blev startet af
O.G. i 1984. I forsøgsarbejdet anvendes foruden gårdens jord også et varierende antal
ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i perioden 1979-88. Kostald og lade er
opført i 1926, maskinhuse 1985 og 1987. En bygning fra 1962 blev i 1984 indrettet til
kontorer til Agrolab, i 1990 opførtes laboratorie og kølerum. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, roer og kartofler. Der er 2 traktorer og 3 mejetærskere, des
uden en lang række forsøgsmaskiner til udførelse af markforsøg, der er 2 plansiloer,
varm lufts tørreri, fastbrændelsfyr og oliefyr. Desuden er der kontorfaciliteter,
hvorfra planteavls forsøgsstationen, Agrolab A/S, drives. På gården er ansat 5-15
medhjælpere.
RØJLESKOVVEJ 31, "LUNDSGAARD", RØJLESKOV, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-406814.
MARTIN RIIS JAKOBSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1956, søn af Gertrud og Peter Bang
Jakobsen, gift d. 14.-9.-1984 med Magda Hansen, skolelærer, født d. 25.-12.-1956,
datter af Maja og Hans Peter Hansen. Parret har børnene: Søren, født d. 27.-12.-1986
og Thomas, født d. 23.-2.-1989.
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Martin R. Jakobsen er ud
dannet på Bygholm Land
brugsskole, han er medlem
af håndboldforeningen i
Strib. Han overtog ejendom
men i 1984 fra Hans og
Nils Lundsgaard.
Ejendomsskyld 2.300.000.
Areal 41,3 ha., heraf 1,9
ha. fredskov. Der er tilkøbt
6,3 ha. og forpagtet 8,3
ha.
Stuehuset er opført i 1856
og bliver lavet om til driftsbygning. Svinestalde er opført i 1856, 1965 og 1972, lade i
1956/57 og maskinhus i 1979. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer,
ca. 2.700 solgte smågrise og ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, rug, ærter og raps. Der er 2 traktorer og kul- og brændefyr. På
gården er 2 fastansatte medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STAURBYVEJ 14, "DYBDALGAARD", AULBY, 5500 MIDDEL
FART, tlf. 64-403096.
GUNNER JEPPESEN BJERREGAARD, gårdejer, født d. 25.-9.1947, søn af Lydia og Peter
Jeppesen Bjerregaard.
G.J.B. er uddannet på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen i 1977 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som tidlige
re har været en fæstegård under
"Hindsgavl" og blev frikøbt af G.J.B.'s farfar.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret i 1919 og løbende vedligeholdt. Kostald og
svinestald er opført i 1959, lade og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduk
tion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Desuden er der en
svineproduktion på ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
maltbyg, hvede og sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der anvendes
fremmed arbejdskraft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STRIB LANDEVEJ 58, "LINDDALS
LUND", RØJLE MARK, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-406521.
VERNER HANSEN, gårdejer,
født d. 10.-5.-1919, gift d. 19.7.- 1942 med Lilly Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
5.-11.- 1922, datter af Karen og
Rasmus Rasmussen. Parret har
børnene: Bodil, født d. 25.-11.-1942,
Jørgen, født d. 12.-3.-1945,
Svend Aage, født d. 22.-10.-1947
og Bente, født d. 23.-8.-1954.
V.H. overtog ejendommen i 1940 fra bedsteforældrene, Augusta og Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 10,8 ha., heraf 3,1 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1907. Kostald opført 1895 og ombygget i 1925, svinestald opført
1947, lade opført 1925, maskinhuset er ombygget i 1972. Gården drives med en ammekobesætning på 3 årsammekøer af racerne Jersey og RDM. Planteproduktionens salgs-
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afgrøder er rug, byg og havre. Der er 1 traktor. Maskinstation anvendes til en del af
markarbejdet.
STRIB LANDEVEJ 101, "CHRISTIANSDAL", STAURBY MARK, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-401621.
HANS PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1938, søn af Anna og Mikael Petersen, gift
d. 20.-9.-1964 med Gudrun Kristensen, sygeplejerske, født d. 18.-2.-1938, datter af
Dagmar og Christian Kristensen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 11.-4.-1967,
Dorthe, født d. 29.-5.-1971 og Mikael, født d. 13.-5.-1972.
H.P. er medlem af skatteankenævnet i Middelfart Kommune. Han overtog gården i
1967 fra sin far, nuværende ejer er 10. generation på gården, som indtil 1912 var
fæstegård under "Hindsgavl".
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 52 ha., heraf 2,8 ha. skov. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1866. Svinestald og lade er genopført efter brand i 1972, ma
skinhus og foderlade er opført 1972. Gården drives med en ammekobesætning på 5
årsammekøer, incl. 10 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, maltbyg, vinterraps og foderærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, des
uden halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STRIB LANDEVEJ 107-108, "STA
URBY HØJGAARD - GAMBÆKSGAARD", STAURBY, 5500 MID
DELFART, tlf. 64-402060.
CARL CHRISTENSEN, gartner,
født d. 8.-10.-1937, søn af Karen
og Halvor Christensen, gift d.
23.-3.-1962 med Birgitte Kolbye,
gartner, født d. 8.-12.-1937, dat
ter af Gudrun og Gunnar Kolbye.
Parret har børnene: Carl Henrik,
født d. 29.-12.-1962, Karen Ma
rie, født d. 12.-12.-1964, Anne
Grethe, født d. 2.-3.-1968 og Vibeke, født d. 13.-11.-1969.
C.C. er uddannet på Vilvorde Ha
vebrugshøjskole og har suppleren
de gartneruddannelse fra Danmark,
Holland, Schweiz og USA.
"Staurby Højgaard" er overtaget
d. 1.-11.-1974 fra Olaf Clausen
og "Gambæksgaard" er overtaget
d. 30.-6.-1984 fra C. Christen
sen. Begge gårde er udflytter
gårde fra Staurby efter brand.
Ejendomsskyld er henholdsvis
1.500.000 og 5.3000.000. Areal
henholdsvis 21 og 25 ha.
Stuehuset på "Højgaard" er opført i 1918 og på "Gambækgaard" i 1947. Kostald og
svinestald er opført i 1918, kostalden er ombygget til hestestald med bokse, svinestalden er ombygget til maskinhus og kornlager. "Gambækgaard"s bygninger er ombyg
get til 500 kvadratmeter ventilerede lagerrum, 700 kvadratmeter løglade, 300 kvad
ratmeter til arbejdsrum, 700 kvadratmeter kølerum og 5.000 kvadratmeter væksthus i
glas. Desuden er der en lade fra 1918. På ejendommen er der ridehesteopdræt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, foderærter til fremavl, spinatfrø, blom
sterfrø på friland, løgdrivning og potteplanter i væksthuse. På gården er er 4 trak
torer, markvandingsanlæg, specialmaskine til blomsterløgavl, desuden er der plansilo,
varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 10 medhjælpere og skolepiger. Der
drives nabosamarbejde om maskinparken.
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STRIB LANDEVEJ 114, STAURBY, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-401455.
ORLA JENSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1937, søn af Anna og Karl Jensen, Herning,
gift d. 30.-4.-1960 med Anine Jeppesen, medhjælpende hustru, født d. 25.-1.-1939,
datter af Fanny Marie og Jeppe Kirstin Jeppesen. Parret har børnene: Marianne, født
d. 6.-12.-1962, Henrik, født d. 25.-4.-1965, Kristian, født d. 7.-1.-1971 og Martin, født
d. 2.-11.-1977.
O.J. overtog ejendommen i 1959 fra sin mor.
Areal 17 ha., der er frasolgt 5 ha. og forpagtet 16 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er opført i 1915. Endnu en
kostald er opført i 1943, maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne Jersey og RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn, desuden dyrkes græs og majs til eget forbrug. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker. Der er ført staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
STRIB LANDEVEJ 131, STAURBY, 5500 MIDDELFART.
KAJ SKOVGAARD JEPPESEN, gårdejer, omtales under Strib Landevej 133, 5500
Middelfart.
K.S.J. overtog ejendommen d. 1.-6.-1966 fra søstrene Rasmussen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha.
Stuehus, svinestald og lade er alle opført i 1876. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og konservesærter. Sønnen Peter Skovgaard Jeppesen og hans familie bor til
leje på gården.
K.S.J. ejer og driver også Strib Landevej 133, desuden ejer han hus på Strib Landevej
137, som er udlejet.
STRIB LANDEVEJ 133, "SKOV
GAARD", STAURBY, 5500 MID
DELFART, tlf. 64-401467.
KAJ SKOVGAARD JEPPESEN,
gårdejer, født d. 1.-7.-1928, søn
af Kirstine og Otto Jeppesen,
gift d. 20.-4.-1957 med Kirsten
Nielsen, lægesekretær, født d.
7.-11.-1934, datter af Anna og
Ejnar Nielsen. Parret har børne
ne: Ulla, født d. 26.-4.-1957 og
Peter, født d. 14.-11.-1961.
K.S.J. er uddannet på Hammerum
Landbrugsskole, han sidder i bestyrelsen for Vejlby Vandværk. Han overtog ejendom
men i 1964 fra sin far. Den har været i slægtens eje gennem 300 år.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret senest i 1980. Kostald og svinestald er op
ført i 1908, kostalden lavet om til svin i 1977. Lade opført 1850 og 1967, maskinhus
1975. Gården drives med en svineproduktion på ca. 900 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og konservesærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker og 1 rendegraver, desuden kornsilo, netsilo samt olie- og træfyr. Maskinstation
anvendes til en del af markarbejdet.
K.S.J. ejer og driver også Strib Landevej 131 og ejer også hus på Strib Landevej 137,
som er udlejet.

STUTTERIVEJ 12, BILLESHAVE SKOV, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-401587.
JENS SØRENSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1933, søn af Magdalene og Steffen Møller
Sørensen, gift d. 12.-10.-1960 med Tove Petersen, medhjælpende hustru, født d.
22.-6.-1937, datter af Thora og Marius Petersen. Parret har børnene: Jørgen, født d.
24.-4.-1964 og Anette, født d. 20.-12.-1968.
J.S. er specialarbejder, han er uddannet på Haslev Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen d. 1.-9.-1960 fra Børge Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.
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Stutterivej 12's stuehus er opført
i 1798 og gennemgribende restau
reret i 1977. På ejendommen fin
des desuden kvægstald og lade,
maskinhus fra 1976 og en svine
stald, som er ombygget til kvæg
stald. Planteproduktionens salgs
afgrøder er maltbyg og hvede.
Der er 1 traktor.

STUTTERIVEJ 19, "STUTTERIGAARDEN", RØJLE SKOV, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-402260. MOGENS P. MØLLER, kaptajn.
Gården beboes af forpagteren Henrik Krabbe og dennes familie, Bitten, Inge og Peter
Krabbe. Henrik Krabbe er uddannet på Bygholm Landbrugsskole.
Ejendommen er forpagtet siden d. 1.-1.-1988.
Areal 110 ha., heraf 44 ha. skov, eng og plantage. Forpagtningen omfatter 66 ha.
agerjord.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald, lade og maskinhus, er alle opført i
slutningen af 1800-tallet. Kostald og svinestald er ombygget til korn tørreri, lade og
maskinhus er ombygget i 1989. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps,
ærter til fremavl, sukkerroer og frøgræs. Der er 2 traktorer og andel i mejetærsker,
desuden plansilo og tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
SVENSTRUP STRAND 1,"STRANDGAARD", SVENSTRUP MARK,
5500 MIDDELFART, tlf. 64403036.
ELNA JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 12.-3.-1911, datter af
Astrid og Albert Olsen, gift d.
10.-5.-1936 med Laurids Maegaard Jørgensen, gårdejer, født
d. 18.-3.-1911, død i 1982, søn
af Laura og Jørgen Jørgensen.
Parret har børnene: Minna, født
d. 21.-9.- 1936 og død i 1963,
Jørgen, født d. 7.-10.-1939, Gerda, født d. 14.-2.-1943, Kaj, født d. 16.-7.-1946 og
Astrid, født d. 10.-1.-1948.
Laurids Jørgensen har været på Ladelund Landbrugsskole. Ejendommen blev overtaget
d. 1.-5.-1936 fra Anders Jørgen Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 11,6 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehus, kostald og svinestald er opført i 1913, stuehuset er restaureret i 1970/71.
Desuden er der maskinhus fra 1954 og udendørs køresilo.

SVENSTRUP STRAND 2, "ESKEBÆKLUND", SVENSTRUP MARK,
5500 MIDDELFART, tlf. 64403207.
NIELS PEDER LUND PEDERSEN,
gårdejer, født d. 20.-6.-1931, søn
af Ella og Holger Pedersen, gift
d. 28.-7.-1956 med Birgit Fredens
lund, medhjælpende hustru, født
d. 16.-2.-1935, datter af Klara
og Peder Fredenslund. Parret har
sønnen Carl, født d. 19.-10.-
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1959. Han er blevet medindehaver fra 1984 og bor Agertoften 6, 5500 Middelfart.
N.P.L.P. er uddannet på Malling Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-8.1955 fra Carl Lund, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 18,3 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1987. Svinestald er opført i 1963, sostald
1972 er lavet om til maskinhus i 1984. Lade fra 1925 er lavet om til kostald i 1963.
Desuden er der ajlebeholder. På gården er der 54 bistader og der produceres ca. 2
tons honning om året. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og honning. Der
er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

SVENSTRUP STRAND 4, "STENTESHØJ", SVENSTRUP MARK, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-403282.
OLE NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1935, søn af Hedvig og Laurids Nielsen, gift d.
8.-11.-1959 med Nora Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 16.-2.-1937, datter af
Marie og Frederik Rasmussen. Parret har børnene: Torben, født d. 29.-6.-1968 og
Lone, født d. 31.-1.-1978.
O.N. sidder i Menighedsrådet og er medlem af Vestfyns Landboforening. Han overtog
ejendommen d. 11.-12.-1959 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret 1975-78. Kvægstalde er opført i 1877 og
1974, svinestald og lade 1941 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduk
tion på 22 årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Der produceres roer,
græs og korn til eget forbrug. Der er 2 traktorer og olie- og brændefyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SVENSTRUP STRAND 5, "STENNERSLUND", SVENSTRUP MARK,
5500 MIDDELFART, tlf. 64-403009.
NIELS OLSEN, gårdejer, født d.
16.-7.-1928, søn af Marie Kerstine og Johannes Olsen, gift d. 4.6.-1954 med Herdis Andreasen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-12.-1930, datter af Marie Ce
cilie og Alfred Andreasen. Parret
har børnene: Erik, født d. 8.-7.1955, Ulla, født d. 26.-8.-1956,
Inge, født d. 29.-4.-1960, og Bir-

gitte, født d. 2.-11.-1969.
N.O. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-8.-1960
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1936. Kostald fra 1978 blev sammen med stuehuset lavet om til
kvæg. Svinestald opført 1969 og lade 1936. Gården drives med en kvægproduktion på
20 årskøer, 15-16 ungdyr af racen Jersey. Desuden er der en svineproduktion på ca.
140 slagtesvin årligt. Der dyrkes roer, græs og korn til eget forbrug. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
N.O. forpagtede gården fra 1954. Han ejer også parcelhuset Svenstrup Strand 5, som
sønnen Erik Olsen bor i.

SVENSTRUPVEJ 5, "HJØRNEGAARDEN", SVENSTRUP, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403142.
PETER SØRENSEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1946, søn af Nelly og Holger
Jørgensen, gift d. 7.-10.-1972 med Inger Marie Bundgaard Clemmensen, ekspeditrice,
født d. 8.-4.-1945, datter af Anna Katrine og Clemen Bundgaard Clemmensen. Parret
har børnene: Allan, født d. 14.-2.-1974 og Karin, født d. 21.-11.-1976.
P.S.J. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole, han sidder i Gasa i Kolding. Han over
tog ejendommen d. 1.-6.-1975 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 23,2 ha. og der er forpagtet 19,3 ha.
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Stuehuset er opført i 1978. Kostalde er opført i 1942, 1944, 1956, 1958 og 1961, alle
stalde er lavet om til kølerum. Desuden er der maskinhus fra 1974. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kinakål, broccoli, grønkål, jordbær, korn, rosenkål, hvidkål,
rødkål, savoykål og blomkål. På gården er der 8-9 traktorer, 1 mejetærsker, sprinkler
vandingsanlæg, markvandingsanlæg og specialmaskiner til kålproduktion. Desuden er
der varm lufts tørreri samt halmfyr. I sæsonen er der ansat 5-10 medhjælpere.
P.S.J. ejer og driver også Ellebækvej 1, 5500 Middelfart.
SVENSTRUPVEJ 6, SVENSTRUP,
5500 MIDDELFART, tlf. 64-403290.
PER NIELSEN, bestyrer, født d.
27.-9.-1956, søn af Else og Bent
Nielsen, bor sammen med Mari
anne Jensen, ekspeditrice, født
d. 10.- 8.-1956, datter af Valborg
og Holger Jensen. Parret har bør
nene: Jeannet, født d. 23.-9.-1979
og Ronni, født d. 1.-10.-1982.
Gården ejes af Vagn Kjeldsen,
Brandrupdam, tlf. 75-568276.
P.N. har været bestyrer på gården siden d. 1.-3.-1987. Vagn Kjeldsen overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Vagn Ras
mussen.
Areal 16 ha., heraf 3,3 ha. byzone.
Stuehuset er restaureret i 1981. På gården produceres 60.000 slagtekyllinger pr.
rotation. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og fabriksærter. Der er 2
traktorer, 4 fodersiloer og oliefyr.

SVENSTRUPVEJ 12, "SVENSTRUP MINKFARM", SVENSTRUP, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-403257.
HANS KRISTIAN HANSEN, minkavler, født d. 27.-5.-1923, søn af Jensigne og Knud
Hansen, gift d. 7.-12.-1957 med Inger Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 26.5.-1936, datter af Alma og Otto Kjær Pedersen. Parret har børnene: Hans Kurt, født
d. 27.-2.-1959, Ejnar, født d. 5.-4.-1961 og Laila, født d. 20.-2.-1963.
H.K.H. overtog ejendommen d. 11.-12.-1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 3,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret i 1979. Der er minkbure i 6 haller
fra 1984-89, tørrerum til mink er indrettet i bygninger fra ca. 1900 og 1923. Der er
ca. 600 avlsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og oliefyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SVENSTRUPVEJ 14, "LILUSBJERG", SVENSTRUP, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403134.
AAGE FUGL HANSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1950, søn af Gerda og Ebbe Fugl Han
sen, gift d. 26.-5.-1973 med Randi Hansen, plejer, født d. 25.-7.-1951, datter af
Magda og Marius Hansen. Parret har børnene: Ebbe, født d. 23.-10.-1975 og Mette,
født d. 1.-12.-1977.
Aa.F.H. er formand for badmintonklubben K.I.F. Han overtog ejendommen d. 1.8.-1980 fra Anders Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.540.000. Areal 3,7 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Kvægstald opført 1899, svinestalde i 1934 og 1959/60,
hestestald 1934. Staldene er opvarmet af olie. Gården drives med en kvægproduktion
på 1 årsko. Desuden er der en svineproduktion på 155 årssøer og ca. 3.000 solgte
smågrise årligt. Der er 4 heste. Markerne ligger med græs. På gården er der 3 trak
torer, 4 tårnsiloer og kulfyr. Der er ansat 1 medhjælper.

SVINØVEJ 8, "HØJGAARD", GAMBORG, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403373.
SIGNE BUSK ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1932, datter af Hanne og Frederik
Christensen, gift i 1961 med Helge Busk Andersen, død i 1984, søn af Marie og Anton
Busk Andersen. Parret har børnene: Søren, født d. 13.-11.-1961 og Lisbeth, født d.
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"Højgaard" blev overtaget i 1974
fra Bjørndahl. Sønnen Søren har
gården i forpagtning.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
24,8 ha., heraf 3,3 ha. mose. Des
uden er der forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Ko
stald og svinestald er også opført
i 1961, bygningerne anvendes til
grøntsagsproduktion. Lade fra
1952 er ombygget til svinestald i
1961 og maskinhus er opført i
1976. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, foderærter, vinterraps, gule
rødder, jordbær, blomkål, porrer og løg. Der er 2 traktorer, sprinklervandingsanlæg og
porreløfter, desuden plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation anvendes til
høst og der er ansat 1 skoledreng på gården.
TÅRUPVEJ 61, "TÅRUPGAARD", RØJLE TORP, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-401430.
HANS OTTO LINDSKOV, gårdejer, født d. 11.-5.-1923, søn af Anna Marie og Otto
Valdemar Lindskov, gift d. 4.-5.-1958 med Selma Mølbjerg Kristensen, medhjælpende
hustru, født d. 7.-4.-1934, datter af Anna og Emanuel Mølbjerg Kristensen. Parret har
børnene: Otto, født d. 2.-12.-1957, Tine, født d. 2.-3.-1961 og Bent, født 24.-8.-1966.
H.O.L. overtog ejendommen d. 1.-4.-1961 fra sin mor, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29,3 ha., heraf 0,55 ha. skov. Der er tilkøbt 6 ha. 28,6
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1894. Gammel kostald brændte i 1986, hvorefter der blev opført
maskinhus. Hønsehus opført i 1910. På gården er der 2 traktorer. Ejendommen er
gasopvarmet.
ULVSBJERGVEJ 8, "HØJGAARD",
SVENSTRUP, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-403419.
BENT ALBERTSEN, afdelingsbe
styrer, født d. 8.-5.-1935, søn af
Ingeborg og Casper Albertsen,
gift d. 18.-1.-1969 med Kirsten
Hansen, defektrice, født d. 31.12.-1944, datter af Tove og Kaj
Hansen. Parret har børnene: Git
te, født d. 18.-1.-1970, Lotte,
født d. 18.-10.-1971 og Casper,
født d. 18.-6.-1974.
B.A. overtog ejendommen d. 1.-11.-1976 fra Krestine Halle Hansen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 2,8 ha., der er bortforpagtet 1,5 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1910.
Stuehuset er restaureret i 1980. På gården er der 3 får og 3 lam. Der er 1 traktor og
brænde-, olie- og kulfyr.

ULVSBJERGVEJ 12, "ULVSBJERGGAARD", ULVSBJERG, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-403130.
BENT RASMUSSEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1930, søn af Maja og Jørgen Rasmussen,
gift d. 10.-11.-1961 med Inge Rosenberg, medhjælpende hustru, født d. 5.-1.-1936,
datter af Anna og Otto Rosenberg. Parret har børnene: Hans, født d. 28.-10.-1962,
Søren, født d. 11.-4.-1965 og Per, født d. 18.-8.-1972.
B.R. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1959
fra Johannes Rasmussen. Gården har været i slægtens eje i 200 år.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 33 ha. og der er forpagtet 1,5 ha.
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"Ulvsbjerggaard"s stuehus, kostald
og svinestald er opført i 1930,
maskinhus i 1972. Gården drives
med en kvægproduktion på 25
årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kon
servesærter og korn, desuden dyr
kes roer, græs og korn til eget
forbrug. Der er 2 traktorer. Der
er ført staldvarme til stuehuset.
På gården er ansat 1 medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
B.R har desuden 1/3 af et hus i Gamborg.
ULVSBJERGVEJ 27, "LANGBÆKSGAARD", 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403010.
LARS P. PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1927, søn af Signe og Ejnar Pedersen,
gift i 1954 med Nanna Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 24.-2.-1934, datter af
Ingeborg og Thomas Sørensen. Parret har børnene: Ejnar, født d. 6.-12.-1955 og
Birthe, født d. 16.-12.-1958.
L.P.P. er uddannet på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 11.-12.-1952
fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1964. Kostalde er opført i 1956, 1957 og
1965, lade 1907, maskinhus 1982. Desuden findes der 1 foderlade, 2 indendørs og 2
udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 80 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen Jersey. Der dyrkes roer, græs og korn til eget forbrug. På
gården er der 2 traktorer. Der er ført staldvarme til stuehuset. 1 fodermester er
ansat og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VANDMØLLEVEJ 20, "AULBYMØLLEGAARD", AULBY, 5500
MIDDELFART, tlf. 64-403059.
HANS PETER MARCUSSEN,
gårdejer, født d. 14.-2.-1952, søn
af Inger og Harald Marcussen,
gift d. 15.-3.-1986 med Gitte
Bertelsen Høyer, cand.mag., født
d. 4.-4.-1958, datter af Sigrid og
Carl Erik Høyer. Parret har søn
nen Christian, født d. 29.-9.1987.
H.P.M. er uddannet på Næsgård
Landbrugsskole, han er næstformand for Jagtforeningen. Han overtog ejendommen d.
11.-6.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 44 ha., heraf 1 ha. skov. Der er tilkøbt 10 ha. og
forpagtet 33 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er opført omkring 1900,
stuehuset er restaureret i 1987. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, brød
hvede, konservesærter, græsfrø og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

VEJLBYVEJ 2A, "LERBJERG MASKINSTATION", 5500 MIDDELFART, tlf. 64-401580.
LARS LERBJERG PEDERSEN, maskinstationsejer, født d. 18.-2.-1960, søn af Anny og
Frede Pedersen, bor sammen med Lone Larsen, klinikassistent, født d. 26.-4.-1962,
datter af Ellen og Ove Larsen.
L.L.P. har været på grundskole, han sidder i bestyrelsen for De fynske Maskinsta
tioner. Han overtog ejendommen d. 1.-10.-1985 fra sin far. Lerbjerg Maskinstation
startede i 1948 på "Lerbjerggården" og udflyttede til nuværende adresse i 1955.
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1,2 ha.
"Lerbjerg Maskinstation'^ stuehus
er opført i 1955 og restaureret i
1969. Maskinhuse er opført i
1955, 1960, 1966, 1973, 1981 og
1984. Der er 12 traktorer, 6 me
jetærskere, 2 gyllevogne og 3
rendegravere. På maskinstationen
er ansat 9 medhjælpere.

VESTERHØJVEJ 1, "THYREHOLM", 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403259.
AXEL DAMGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1917, søn af Anna og Jens Viliam Hansen. A.D.H. har børnene: Jes, født d. 30.-8.-1955 og Lis, født d. 25.-4.-1956.
A.D.H. overtog ejendommen d. 3.-11.-1954.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 9,3 ha.
Stuehus, kostald og svinestald er opført i 1939. Stuehuset er restaureret i 1965-67.
A.D.H. driver hundepension. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 trak
tor, olie- og kulfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERHØJVEJ 14, GAMBORG-VESTERMARK, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403145.
JENS MARTIN CHRISTENSEN, banemester ved DSB, født d. 26.-7.-1923, søn af Marie
og Christian Christensen, gift d. 18.-10.-1948 med Tove Jensen, husmor, født d. 18.11.-1927, datter af Anna og Magnus Jensen. Parret har børnene: Jytte, født d. 30.12.-1948 og Lene, født d. 12.-3.-1956.
J.M.C. overtog ejendommen d. 15.-9.-1983 fra Kristian Larsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 3,5 ha.
Gårdens besætning er på 13 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor, olie- og brændefyr. Maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
VESTERHØJVEJ 26, "DAMSGAARD", GAMBORG-VESTERMARK, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-403197.
PEDER PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1924, søn af Marie og Sofus Pedersen, gift
d. 18.-9.-1954 med Karen Nielsen, sygehjælper, født d. 14.-8.-1929, datter af Jorgine
og Karl Nielsen. Parret har datteren Lene, født 3.-4.-1956.
P.P. havde selvstændig tømmervirksomhed, som holdt d. 1.-1.-1956. Han overtog ejen
dommen d. 1.-4.-1952 fra Valdemar Pedersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret i 1981. Svinestald og lade er opført i 1964.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker,
desuden olie-, kul- og brændefyr.

VOLDBYVEJ 5, "VESTERGAARD",
VOLDBY, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-403541.
STEEN BUSK-RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 8.-3.-1948, søn af
Else og Jens Frederik Busk-Rasmussen, bor sammen med Lone
Winther Hamborg, sygeplejerske,
født d. 9.-12.-1956, datter fa
Else og Christian Winther Ham
borg.
S.B.R. er gartnerimedhjælper og
har været på Næsgård Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1980 fra Ejnar Nielsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 17,1 ha.
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Stuehuset er opført omkring 1890. Svinestald opført ca. 1890, sostald, lade og
maskinhus 1981. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, konservesærter og
raps. Der er 2 traktorer, varm og kold lufts tørreri samt plansilo. Maskinstation
anvendes til en del af markarbejdet.

VOLDBYVEJ 8, "VOLDBYDAMGAARD", VOLDBY, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403182.
NILSIGNE LUND POULSEN, gårdejer, født d. 19.-10.-1909, datter af Nilsigne og
Kerstine og Jens Marinus Lund, gift d. 19.-12.-1944 med Peter Alfred Poulsen, gård
ejer, født d. 24.-9.-1906, død i 1986, søn af Sofie Poulsen. Parret har børnene: Henny,
født d. 13.-4.-1947 og Anna, født d. 20.-4.-1951.
N.L.P. overtog ejendommen d. 1.-1.-1945 fra Vinter Løkke.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 14,1 ha., heraf lidt mose. Der er frasolgt lidt til
motorvej. 13,8 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset, svinestald og lade er opført omkring 1900, stuehuset er restaureret ca.
1975, desuden er der en kostald fra 1975. Der er 1 traktor og oliefyr.
VOLDBYVEJ 11, "VOLDBYGAARD", VOLDBY, 5500 MIDDEL
FART, tlf. 64-403127.
KATHRINE VÆDELE POULSEN,
gårdejer, født d. 28.-1.-1918, dat
ter af Grethe og Niels Poulsen.
K.V.P. ejede gården sammen med
sin bror, Henrik Vædele Poulsen
indtil dennes død i 1989. Ejen
dommen blev overtaget i 1962
fra faderen, Niels Poulsen. Nu
værende ejer er 4. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1831.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 21,8 ha., heraf 1 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset og lade er opført sidst i 1800-tallet. Kostalden er renoveret omkring 1930,
desuden findes svinestald og vognport. På gården er der 1 traktor og plansilo.

VOLDBYVEJ 17, "ØSTERGAARD",
VOLDBY, 5500 MIDDELFART,
tlf. 64-403241.
ARNE LARSEN, gårdejer, født
d. 31.-5.-1927, søn af Karla og
Hans Marius Larsen, gift d. 22.10.-1952 med Gudrun Steffensen,
medhjælpende hustru, født d. 1.6.-1929, datter af Anna og Mar
tin Berg Steffensen. Parret har
børnene: Finn, født d. 7.-7.-1956
og Erik, født d. 31.-3.-1962.
A.L. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole, han er repræsentant i Elfa. Han overtog ejendommen d. 1.-11.-1953
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.940.000. Areal 50,1 ha., heraf 0,55 ha. plantage. Der er tilkøbt ca. 22
ha.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1976. Kostald fra 1896 er lavet om til
grise i 1961, lade opført 1914. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps,
græsfrø og konservesærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden fodersilo og
oliefyr.
ØSTERBYVEJ 4, "MØLLEGAARD", GAMBORG, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403633.
FRANK ROSENBERG PEDERSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1960, søn af Else og Knud
Rosenberg Pedersen, bor sammen med Annette Mortensen, kontorassistent, født d.
1.-5.-1968, datter af Kirsten og Kaj Mortensen.
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gartnerimedhjælper, han er uddan
net på Dalum Landbrugsskole.
Han overtog ejendommen d. 1.6.-1989 fra sine forældre, nuvæ
rende ejer er 10. generation på
gården, som har været i slægtens
eje siden 1739. Indtil 1916 var
den fæstegård under "Wedels
borg".
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
19 ha., heraf 5 ha. mose og eng.
Desuden er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Kostald, svinestald, lade og maskinhus er opført i 1961.
Kostalden er ombygget til svinestald i 1971, endnu 1 svinestald er opfør ti 1966. Byg
ningerne bruges til grøntsagsproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartof
ler, jordbær, ærter til plukning, selleri, sukkerroer, spinatfrø, byg, hvede, rug,
vinterraps og foderærter. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 kartoffelop
tager og kartoffellægger. Desuden plansilo, varm og kold lufts tørreri. I sæsonen er
der ansat fremmed arbejdskraft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTERBYVEJ 16, "RØRTOFT", GAMBORG, 5500 MIDDELFART, tlf. 64-403150.
POUL RØRTOFT, gårdejer, født d. 3.-6.-1921, søn af Sigrid og Rasmus Rørtoft.
P.R. er uddannet på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1961 fra sine
forældre. Gården var indtil 1916 fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.290.000. Areal 18 ha., heraf 0,5 ha. skov. 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er opført i 1'853. Kostald,
svinestald og lade er ombygget i 1963, maskinhus er opført i 1960. Gården drives med
en svineproduktion på ca. 750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 1 traktor, maskinstation anvendes til en del af markarbejdet.
ØSTERBYVEJ 20, "STRANDGAARD", GAMBORG, 5500 MID
DELFART, tlf. 64-403033.
JØRGEN RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 4.-12.-1928, søn af Signe
og Julius Rasmussen, gift i 1961
med Lisbeth Andersen, medhjæl
pende hustru, født d. 29.-9.-1938,
datter af Kirstine og Thorvald
Andersen. Parret har børnene:
Niels, født d. 10.-4.-1962 og Kir
sten, født d. 29.-11.-1963.
J.R. er vurderingsmand og har
været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1958 fra sin far, nu æren
de ejer er 6. generation på gården, som indtil 1916 var fæstegård under "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 17,1 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1847. Desuden er der svinestald fra 1968 og 1 lade. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation anvendes til lidt af markarbejdet.
J.R. ejer og driver desuden Østerbyvej 24, Gamborg, 5500 Middelfart.

ØSTERBYVEJ 24, "HAMMERHUS", GAMBORG, 5500 MIDDELFART.
JØRGEN RASMUSSEN, gårdejer, omtales under Østerbyvej 20.
J.R. overtog ejendommen i 1954.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og desuden er der maskinhus. Stuehuset er udlejet i 2
lejligheder.
Gården drives i samdrift med Østerbyvej 20, som J.R. også ejer og driver.
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ØSTRE HOUGVEJ 150, "KATRINELYST", SKRILLINGE STRAND,
5500 MIDDELFART, tlf. 64411646.
POUL HENRIK DYRE HANSEN,
gårdejer, født d. 12.-11.-1932,
søn af Karen Marie og Jørgen
Dyre Hansen, gift d. 7.-7.-1957
med Inga Knudsen, sygehjælper,
født d. 22.-4.-1934, datter af
Agnes og Aage Knudsen. Parret
har børnene: Christian, født d.
20.-10.-1958, Anne Birgitte, født

d. 11.-8.-1962 og Henriette, født d. 9.-4.-1972.
Gården drives med landbrugsturisme med 1 ferielejlighed.
P.H.D.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 3.-4.1974 fra Harald Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 21 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset, kostald og svinestald er opført i 1871, stuehuset er restaureret i 1988.
Desuden er der opført lade i 1988. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og
sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri samt brændefyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
ØSTRE HOUGVEJ 166, "LILLE
LAMBÆKSGAARD", SVENSTRUP
MARK, 5500 MIDDELFART, tlf.
64-412660.
PEDER HAUGE MIKKELSEN,
gårdejer, født d. 29.-9.-1927, søn
af Margrethe og Anton Mikkel
sen, gift d. 6.-6.-1953 med Anna
Tove Pedersen, husassistent,
født d. 20.-12.-1932, datter af
Martha og Anders Pedersen. Par
ret har børnene: Karen, født d.
25.-7.-1954, Jørgen 31.-1.-1956 og Bent, født d. 29.-3.-1962.
P.H.M. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-6.1953 fra sin svigerfar.
Areal 13,8 ha. Der er tilkøbt 3,8 ha. og forpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Kostald fra 1957 er lavet om til svin i 1977, svinestalde er
opført 1960 og 1970. Desuden er der lade fra ca. 1870'erne, maskinhus fra 1983/84 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 400 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er konservesærter, desuden dyrkes korn til eget forbrug.
Der er 1 traktor, fodersilo og oliefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Den oprindelige gård blev bygget omkring 1820.
P.H.M. ejer og driver desuden Østre Hougvej 167, som blev bygget i 1967, og som
beboes af Martha Pedersen.
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Svinestald og garage er opført 1973 og maskinhus 1990. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og sukkerroer. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til mejetærskning
og roeoptagning.
GADSTRUP 2, "GADSTRUPGÅRD",
GADSTRUP, 5580 NØRRE ÅBY,
tlf. 64-421665.
BENT BREDGAARD, gårdejer,
født d. 1.-9.-1934, søn af Erna
og Ove Michael Bredgaard, gift
d. 27.- 2.-1960 med Mariane Jen
sen, husmor, født d. 23.-8.-1938,
datter af Karen Rigmor og Karl
Chr. Jensen. Parret har børnene:
Jens, Lene og Klaus.
B.B. er uddannet kontrolassistent
på Vejlby Landbrugsskole. Han

overtog ejendommen d. 1.-4.-1970 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 19,6 ha., heraf lidt mose.
Stuehuset er opført i 1870. Kostalden er restaureret og moderniseret, desuden er der
lade, maskinhus fra 1971 og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer og 30 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der
er 1 halmfyr. Der er lejlighedsvis medhjælper på gården.

GADSTRUP 3, "GADSTRUP
SKOVLUND", GADSTRUP, 5580
NØRRE ÅBY, tlf. 64-421628.
LARS BANG DAVIDSEN, gårdejer,
født d. 27.-3.-1957, søn af Ma
riane og Peter Jessen Davidsen,
gift d. 26.-7.-1986 med Lillian
Rasmussen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-11.-1968, datter af
Birthe og Henning Rasmussen.
Parret har sønnen Kristian Ar
nold, født d. 20.-1.-1987.
L.B.D. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Han er medlem af svinebrugsudvalget i Vends Herreds Landboforening
og var formand for Vestfyns Landboungdom i 1986-88. Han overtog ejendommen d.
1.-1.-1983 fra sin far, nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været
drevet af slægten siden 1688.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 36 ha., heraf 1,2 ha. mose. Desuden er der forpagtet
12,6 ha.
På gården er der maskinhus fra 1983 og gylletank fra 1984. Den drives med en svine
produktion på 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
korn og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo og varm lufts
tørreri.
GADSTRUP 7, "HVIDEGÅRD",
GADSTRUP, 5580 NØRRE ÅBY,
tlf. 64-421240.
TORBEN STADAGER KNUDSEN,
gårdejer, født d. 24.-11.-1944,
søn af Ruth og Jørgen Knudsen,
gift d. 1.-9.-1967 med Birthe
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-5.-1945, datter af
Manna og Aage Nielsen. Parret
har børnene: Mette og Betina.
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T.S.K. er borgmester i Nr. Åby. Han har grønt bevis fra Dalum Landbrugsskole og har
haft 1 års ophold i England, desuden sidder han i bestyrelsen for Jerseyforeningen for
Nordvest Fyn. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 38,2 ha. Desuden er der forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er restaureret senest i 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Desuden er der en svineproduktion på 1.400
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og ærter. Der er 4
traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, korntørreri og halmfyr.
T.S.K. ejer driver også GI. Assensvej 33, 5580 Nr. Åby.
GADSTRUP 9, GADSTRUP, 5580
NØRRE ÅBY, tlf. 64-421659.
JØRGEN FREDERIK BUCH, gård
ejer, født d. 19.-12.-1919, søn af
Maren og Valdemar Buch, gift d.
12.-4.-1944 med Marie Gregersen,
husmor, født d. 8.-3.-1918, dat
ter af Johanne og Claus Kristian
Gregersen. Parret har børnene:
Torben, Poul Erik og Ka.
J.F.B. driver maskinstation sam
men med sønnerne Torben og
Poul Erik. Han overtog ejendommen omkring 1955 fra sine forældre, som forpagtede den fra 1944.
Areal 15 ha.
På gården er der 1 lade og 3 maskinhuse. Der er 9 traktorer, 2 mejetærskere, 1 skår
lægger, gummiged, 2 slamsugere, 1 kran, 1 stor lastbil og 4 gravemaskiner. Desuden
er der halmfyr. På maskinstationen er ansat 13-16 medhjælpere.

GL. ASSENSVEJ 20, "VIBY NY
GÅRD", VIBY, 5580 NØRRE
ÅBY, tlf. 64-421099.
EJGIL CLAUSEN, gårdejer, født
d. 21.-1.-1938, søn af Jenny og
Harald Clausen, gift d. 7.-8.-1971
med Bente Murmann Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
13.-3.-1949, datter af Ingeborg
og Marius Hansen. Parret har
børnene: Mogens, født d. 31.-10.1972, Søren, født d. 23.-10.-1974
og Dorte, født d. 24.-3.-1978.
E.C. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole og har siden 1980 været i bestyrelsen
for Kvægavlerforeningen Fyn. Han overtog ejendommen i 1971 fra Kaj Andersen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 15,2 ha., desuden er der lejet 3,2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1979. Kostald opført 1928 (nyopført efter
brand), restaureret i 1974 og senest i 1979. Lade opført 1981 og maskinhus 1977.
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Desuden er der 10 høns og 5 får af racen Shropshire. Planteproduktionens
salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GL. ASSENSVEJ 40, "ROLUNDDAMGÅRD", ROLUND, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64421633.
KJELD PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1929, søn af Marie og Hans Anton Peder
sen, gift d. 3.-7.-1954 med Lilli Kjærulf Pedersen, husmor, født d. 23.-9.-1932, datter
af Laura og August Pedersen. Parret har børnene: Grethe og Jens Peder.
K.P. er kirkeværge ved Udby Kirke. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1967 fra fastre
ne Anna og Marie Pedersen. Gården var fra før 1600-tallet en arvefæstegård under
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rende ejers farfar Anders Jørgen
Pedersen gården fri fri for kr.
29.000.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
21 ha.
"Rolunddamgård"s tuehus er op
ført i 1890 og kostald 1891.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er maltbyg og sukkerroer. Der er
2 traktorer. Maskinstation bruges
til høst.

GL. ASSENSVEJ 46, "DYRGAARD", YDBY, 5580 NØRRE
ÅBY, tlf. 64-421816.
PEDER DYNGGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 4.-3.-1942, søn
af Karen og Ejner Jensen, gift
d. 24.-4.-1971 med Gudrun Brixen Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-3.-1940, datter af An
na og Godtfred Nielsen. Parret
har børnene: Jette, født d. 27.8.-1972 og Anders, født d. 24.8.-1975.
P.D.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1972 fra sin
far. Gården kan føres tilbage i familiens eje til 1862. Den var fæstegård under
"Wedelsborg" fra 1900, men blev købt fri i 1916-17.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 32 ha.
Stuehus, svinestald og lade er alle opført i 1862 og er løbende vedligeholdt. Gården
drives med en svineproduktion på 25 årssøer og 500 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer, desuden plansilo,
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GL. ASSENSVEJ 47, "DAMGAARD",
UDBY, 5580 NØRRE ÅBY, tlf.
64-421684.
HANS FR. NIELSEN, gårdejer,
født d. 11.-3.-1925, gift i 1953
med Marie Christiansen, medhjæl
pende hustru, født d. 7.-8.-1925,
datter af Jensine og Peter Chri
stiansen. Parret har sønnen Bent,
født i 1954.
H.F.N. er uddannet på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog ejen
dommen i 1953 fra Rasmine An

dersen. Ejendomsskyld 950.000. Areal 13,9 ha.
Stuehuset er opført i 1914. Svinestald opført 1916 og ombygget senest i 1966, maskin
hus opført ca. 1960. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer og 200 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og sukkerroer. Der er 3
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. ASSENSVEJ 53, "CHRISTIANSBORG", UDBY, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-421656.
NINNA R. PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1916, datter af Andrea og Valdemar
Andersen, gift d. 8.-5.-1936 med Marius Pedersen, født d. 21.-5.-1908, søn af Maren
Katrine og Hans Pedersen. Parret har børnene: Erling, født d. 26.-2.-1937, Yrsa, født
d. 4.-8.-1943 og Else, født d. 14.-4.-1946.
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Ejendommen blev overtaget i
1936 fra Rasmus Peder Kristen
sen.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal
38,5 ha., som er bortforpagtet.
"Christiansborg"s stuehus er op
ført i 1900. Avlsbygningerne er
fra 1938 og 1940 og er opført
som en firlænget gård med fast
tag.

GL. ASSENSVEJ 56, "NYGAARD", UDBY, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-423399.
OLE NYGAARD JEPSEN, gårdejer,
født d. 24.-6.-1960, søn af Aase og
Karl Jepsen, gift d. 29.-7.-1988 med
Charlotte Jensen, politibetjent, født d.
13.-4.1961, datter af Betty og Søren
Just Jensen.
O.N.J. er uddannet på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog ejendommen
d. 30.-6.-1988 fra sin morfar, Emil
Hansen. Nuværende ejer er 4. genera
tion på gården, som er købt fra "Wedelsborg" omkring 1850.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er ombygget efter brand i 1920. Avlsbygningerne består af 2 kostalde,
svinestald, lade og maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
sukkerroer, frøgræs, spinat, løg, skorzonerøder til frø. Der er 2 traktorer, desuden
plansilo, varm og kold lufts tørreri.
GL. ASSENSVEJ 64, "HØJGÅRD",
UDBY, 5580 NØRRE ÅBY, tlf.
64-421673.
POUL OG ERIK RASMUSSEN,
gårdejere, sønner af Astrid og
Sigfred Rasmussen.
P.R. er født d. 6.-7.-1942, han er
uddannet på Korinth Landbrugs
skole.
E.R. er født d. 29.-3.-1939, han
er uddannet på Tune Landbrugs
skole i 1960/61.
Brødrene overtog ejendommen d.
1.-1.-1978 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1863. Kostalden er moderniseret og ombygget i 1940. Desuden er
der 1 lade. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer af racen Jersey. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer. På gården er ansat
medhjælper på deltid.
P. og E.R. ejer og driver også "Broende", Udbyvej 22, i Ejby Kommune.
HEDEGÅRDSVEJ 4, "ENGGÅRD", 5466 ASPERUP, tlf. 64-481520.
ANNETTE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 11.-12.-1948, datter af Lis og A.C. Chri
stensen, gift i 1977 med Malling Eriksen, adjunkt, født d. 2.-3.-1949, søn af P. Malling
Eriksen. Parret har børnene: Mads, født i 1977, Maria, født i 1981, og Mathilde, født i
1987.
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A.C. overtog ejendommen i 1979 fra Robert Olsen. Før Robert Olsen ejede Alberth
Olsen gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 32 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og sidst restaureret i 1979. Avlsbygningerne er fra omkring
1930. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frø, sukkerroer og ærter. Der er 1
traktor, desuden plansilo på 2.000 tdr. og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
mejetærskning.
A.C. ejer og driver "Jensgård", Roerslev.
HEDEGÅRDSVEJ 8, "TOFTEGAARD", 5466 ASPERUP, tlf. 64-481651.
JØRGEN MELBYE LARSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1923, søn af Margrethe og Mads
Melbye Larsen.
J.M.L. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han var 1978-82 viceborgmester i Nr.
Årby, har desuden været i bestyrelsen for Danisk Crown og Tulip Slagterierne samt i
Vends Herreds Landboforening. Han overtog ejendommen d. 15.-3.-1965 fra Anton
Jørgensen. I 1702 var Hans Nielsen fæster på gården, derefter overtoges fæstet af
hans datter Mette og svigersønnen Hans Hansen. Gården gik derefter i arv i denne
familie til Anton Jørgensen. Da han solgte den til J.M.L. var det til en efterkommer
af Mettes søster Maren. J.M.L. blev således ejer af sin 4 gange tipoldefars fæstegård.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 27 ha.
Stuehus, kostald og svinestald er alle opført i 1907. Desuden findes 2 maskinhuse.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer og
1 roesåmaskine, desuden plan- og tårnsilo, varm lufts tørreri. Der er ført staldvarme
til stuehuset.
Gården lå oprindelig på Hindballevej, men flyttedes i 1907 op til Toftet, heraf navnet.

HEDEGÅRDSVEJ 10, "ASPERUP
HEDEGÅRD", 5466 ASPERUP,
tlf. 64-481619.
I/S JØRN OG BO SØRENSEN,
savværksejere og gårdejere.
B.S. er født d. 4.-12.-1964.
J.S. er født d. 13.-4.-1942, søn
af Frede Sørensen, gift d. 12.-9.1964 med Lis Alhmann Pedersen,
medhjælpende hustru, født d. 1.4.-1944, datter af Thorval Alh
mann Pedersen. Parret har søn
nen Bo, født d. 4.-12.-1964.
Ejendommen er overtaget i 1982 fra Jens Erik Markussen.
Areal 46,8 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1920. Alle avlsbygninger er opført efter brand, lade
er lavet om til ridehal og maskinhus i 1988. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og sukkerroer. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Desuden plansilo og varm lufts
tørreri.

HINDBALLEVEJ 10, "HINDBALLEGÅRD", 5466 ASPERUP, tlf.
64-481085.
KARL RIBER JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 28.-2.-1931, søn af
Mette Kjerstine og Sigurd Jør
gensen.
K.R.J. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen i 1970 fra sin far.
Gården har været i slægtens eje
siden 1884.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 21,1 ha.
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Stuehuset er opført i 1874. Kostald og lade brændte i 1951, men er genopført og mo
derniseret. Gården drives med en svineproduktion på 210 slagtesvin om året. Plante
produktionens salgsafgrøder er maltbyg og roer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

HOVEDVEJEN 64, "ROERSLEV
MØLLEGÅRD", 5580 NØRRE
ÅBY, tlf. 64-421447.
JENS VANGGAARD HANSEN,
proprietær, født d. 6.-3.-1951,
søn af Gurli og Peder Hansen
Blanke, gift d. 14.-5.-1982 med
Minna Vanggaard Kaag, sparekas
sefuldmægtig, født d. 19.-6.-1953,
datter af Betty og Niels Gumand
Kaag, Sønder Vilstrup. Parret har
datteren Diana, født d. 20.-3.1988.
J.V.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1985 fra
landsretssagfører Munk, Vejle. Den blev før ejet af Niels Munk m.fl.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 63 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og fik nye vinduer i 1987. Avlsbygningerne er opført
efter brand i 1930 og anvendes i dag til korn, halm og maskiner. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, sukkerroer, ærter og raps. Der er 2 traktorer og plansilo på
3.000 tdr., desuden kold lufts tørreri.
J.V.H. ejer og driver også "Kirstinebjerg", Hovedvejen 46, som er på 14,9 ha. og med
en ejendomsskyld på 950.000.
KIRKEGYDEN 17, RONÆS, 5580
NØRRE ÅBY.
GERDA HANSEN, gårdejer, født
d. 5.-7.-1938, datter af Anna og
Marinus Rasmussen, gift d. 10.2.-1979 med Ove Egon Hansen,
født d. 29.-4.-1939, søn af Agnes
og Marius Hansen, Ronæs.
Ejendommen drives som maskin
station, som er udlejet til Jør
gen Peder Christensen og Hen
ning Christensen, som driver den
som I/S, tlf. 30-694596.
G.H. overtog ejendommen i 1977 fra sin far, som købte den i 1927 af Peder Knud
Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 5,5 ha., 5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1924 og der er påsat en kvist. Lade er opført 1924, der
er lavet en mindre til bygning senere, maskinhusene er fra 1974 og 1979. På gården er
der 5 traktorer, 1 rendegraver, 1 gummiged, 2 mejetærskere, 2 roeoptagere, 2 kalk
spredere, 1 gødningsspreder, 1 marksprøjte, 1 stubharve til halmnedmuldning, 1 kultur
harve, 1 kornsåmaskine, 1 majssåmaskine, 1 roesåmaskine, 4 gødningsspredere, 1 slam
suger, 1 plov, 1 grønthøster, 1 ballepresser + diverse landbrugsmaskiner.

KIRKEVEJ 3, "LINDEGÅRD", RORSLEV, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481423.
JØRGEN INGEMANN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 22.-2.-1945, søn af Else Helga og
Viggo Jørgensen, gift d. 21.-10.-1978 med Ulla Sørensen, adjunkt, født d. 17.-4.-1950,
datter af Carmen og Villy Sørensen. Parret har børnene: Peter, født d. 19.-6.-1978,
Anders, født d. 12.-7.-1979 og Mads, født d. 2.-8.-1987.
J.I.J. er uddannet på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1972 fra sin
far, som købte den af Jørgen Jørgensen, som i sin tid købte den af Peter Thomsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset blev opført i sin nuværende form i 1816 og er gennemrestaureret senest i
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Gårdens besætning er på 11 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukker
roer. Der er 2 traktorer.

KOHAVEVEJ 5, "BIRKELUND", VEDELSHAVE, 5466 ASPERUP, tlf. 64-441357.
ESKILD HASSERIIS GORMSEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1949, søn af Anne-Sofie og
Tage Gormsen, gift d. 23.-11.-1974 med Bente Olsen, køkkenmedhjælper, født d.
6.-2.-1951, datter af Laura og Viggo Olsen, Broby Skov. Parret har børnene: Jesper,
født d. 9.-9.-1976, Anders, født d. 3.-3.-1980 og Hanne, født d. 7.-10.-1982.
E.H.G. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1978 fra sin
far, som købte den i 1946 af Kirstine og Ole Kristensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18,5 ha., heraf 4,5 ha. eng. Der er tilkøbt 3,5 ha. og
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1916, døre og vinduer er udskiftet i 1974. Kostald er ombygget i
1980 og moderniseret sidst i 1990, halmlade opført 1979, maskinhus 1978 og gylletank
1980. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 50 ungdyr af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer. Der er ført stald
varme til stuehuset.

KOLDINGHUSE 33, BYLLERUP,
5580 NØRRE ÄBY, tlf. 64-421064.
JØRGEN KNUDSEN, gårdejer,
født d. 16.-10.-1909, søn af Gud
run og Jens Peter Knudsen, gift
d. 28.- 9.-1935 med Else Ruth
Stadager, husmor, født d. 17.-1.1914, datter af Petrine og A.O.
Olsen Andersen. Parret har bør
nene: Bente, Jette og Torben.
J.K. er uddannet på Dalum Land
brugsskole og har i årenes løb
beklædt mange tillidsposter in
denfor landbrugsfaglige organisationer. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1942 fra sin
mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 30,5 ha., heraf lidt mose.
Til gården hører 2 arbejderhuse og 1 aftægtshus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 60 årskøer og 25 slagtekalve af racen Jersey. På gården er der plansilo og
varm lufts tørreri. Der er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.
KÆRBYHOLMVEJ 7, "NYAGERGÅRD", KÆRBYHOLM, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64481037.
VALDEMAR RASMUSSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1929, søn af Rasmine og Aage
Rasmussen, gift d. 20.-9.-1958 med Ellen Knudsen, husmor, født d. 2.-1.-1935, datter
af Martha Marie og Martin Georg Knudsen. Parret har børnene: Claus, født d. 18.-11.1959, Lars Aage, født d. 17.-6.-1963 og Lene, født d. 6.-4.-1967.
V.R. er uddannet på Korinth Landbrugsskole.
Alle bygninger er opført i 1954. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer
af racen Jersey. Desuden er der en svineproduktion på 600 slagtesvin om året. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og raps. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

KÆRBYVEJ 49, "NØRREGÅRD", KÆRBY, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481334.
HENRIK WULFF, gårdejer, født d. 23.-9.-1961, søn af Betty og Erling Wulff, Hurup,
gift d. 26.-9.-1987 med Ulla Vesterbye, medhjælpende hustru, født d. 31.-1.-1962,
datter af Inga og Svend Åge Vesterbye, Horne. Parret har børnene: Kristian, født d.
30.-3.-1988 og Peter, født d. 30.-1.-1990.
U.V. har været på grundskole på Ladelund Landbrugsskole og er uddannet driftsleder
fra Dalum Landbrugsskole.
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H.W. har været på afkortet grundskole på Ladelund Landbrugsskole og er driftsleder
fra Dalum Landbrugsskole.
Ejendommen er overtaget d. 11.-4.-1989 fra Jørgen Stage.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29 ha., heraf 1 ha. skov og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1900, restaurering er påbegyndt efter 1989. De gamle
avlsbygninger er moderniseret og indrettet til kvæg i 1973, omforandring og udvidelse
til flere malkekøer i 1990. Avlsbygningerne omfatter også foderhus fra 1973, gylletank
på 615 kubikmeter fra 1989 og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 4 traktorer. Der er ført staldvarme til stuehuset. Der er ansat medhjælp
til afløsning.
LANGGYDEN 4, "DOLUNDGÅRD", 5466 ASPERUP, tlf. 64-481121.
BØRGE LARSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1923, søn af Julie og Karl Larsen, gift d.
6.-5.-1989 med Kaja Hansen, husmor, født d. 25.-5.-1927, datter af Clausine og
Lauritz Hansen.
B.L. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1964 fra sin
far, som købte den i 1928. Gården er udflyttet til nuværende beliggenhed i tiden
1950-52.
Ejendomsskyld 1.115.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Kostald og svinestald er opført i 1950, laden er på loftet,
maskinhus opført ca. 1975. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn og hø til Chinchilla. Der er 1 traktor og plansilo.
LANGGYDEN 9, "STÆRMOSEGÅRD", ASPERUP MARK, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64481034.
HENRY SØRENSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1942, søn af Olivia og Søren Sørensen,
Ejstrupholm, gift d. 7.-5.-1966 med Anne Margrethe Brounbjerg Jeppesen, medhjælpen
de hustru, født d. 26.-8.-1943, datter af Otte og Andre Jeppesen, Nørre Snede. Parret
har børnene: Vibeke, født d. 28.-4.-1967, Jytte, født d. 2.-7.-1968, Mogens, født d.
28.-4.-1971 og Erling, født d. 11.-6.-1974.
H.S. er uddannet på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.1969 fra Adolf Jeppesen, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 40 ha. og desuden er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og gennemrestaureret sidst i 1969. Kostald fra år 1900 er i
dag indrettet til kalve, desuden er der bygget ny kostald i 1971 og ungdyrstald i 1979.
Desuden er der lade fra ca. 1900, ny halmlade i 1979, maskinhus 1983 og gylletank og
køresilo fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 70 ungdyr og
40 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer
og raps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Der er ført staldvarme til stuehuset. På
gården er ansat 1 fodermester.
LÆRKESTRÆDE 8, "RINGSTEDGÅRD", 5466 ASPERUP, tlf. 64481132.
NIELS KRISTIAN LOHMANN,
gårdejer, født d. 10.-7.-1933, søn
af Ellen og Gunner Lohmann,
gift d. 20.-3.-1959 med Anna Tho
ra Knudsen, husmor, født d. 6.4.-1936, datter af Johanne og
Kristian Knudsen, Langkær v.
Brande. Parret har børnene: Kir
sten, født d. 9.-1.-1960, Bodil,
født d. 18.-4.- 1962, Gunner,

født d. 24.-12.-1963 og Jørgen, født d. 20.-6.-1966.
N.K.L. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-4.1963 fra sin far, som i 1931 købte den af Hans Bendt Simonsen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 50 ha., heraf 3,3 ha. skov og 3 ha. eng. Der er tilkøbt
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14 ha. og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880. Kostald opført 1967 efter brand, de andre avlsbygninger
er ombygget med nye ydermure, restaureret og indrettet til moderne landbrugsproduk
tion, der er opført maskinhus i 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 58
årskøer, 64 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne Jersey og SDM, og en årsammekobesætning på 3 årsammekøer af Limousinekrydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer og tårnsilo på 300 tdr., desuden 1 brænde
fyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 deltids medhjælper.

LØKKEGÅRDSVEJ 2, "BAARING
LØKKEGÅRD", BÅRING, 5466
ASPERUP, tlf. 64-481617.
BENT CLAUDI LASSEN, gårde
jer, født d. 22.-11.-1945, søn af
Bodil og Carl Chr. Lassen, gift
d. 3.-8.- 1968 med Mariane Jep
sen, sekretær, født d. 9.-1.-1946,
datter af Edith og Magnus Jep
sen. Parret har børnene: Maiken,
født d. 12.- 6.-1972 og Morten,
født d. 28.- 4.-1974.
B.C.L. er uddannet landmand og
agronom i 1972, han har været ansat i Landbrugsrådet 1972/73, ved Landbrugsministe
riet i 1973/74, været landbrugsattache i Holland, Belgien, Luxenbourg i 1974-77, har
været økonomikonsulent i Patriotisk Selskab, der er en landboforening under De fynske
Landboforeninger, indtil 1989. Pr. 1. oktober 1990 blev B.C.L. formand for Slagteri
selskabet Danish Crown A.m.b.A. Han er medlem af Landbrugsrådet, medlem af ESSFood's bestyrelse, medlem af bestyrelsen i Slagteriernes Forskningsinstitut. Desuden
er han formand for landbrugets udvalg for forskning, teknologi og udvikling. Han
sidder i bestyrelsen for Båring Højskole og er endelig medlem af Erhvervsudviklings
rådet nedsat af industriministeren. B.C.L. overtog ejendomm i 1977 fra sin far, som
købte den i 1964, han var forpagter hos sin far, Bent Lassen, som købte den i 1920 af
direktør Nielsen. Gården har været handlet mange gange under 1. Verdenskrig.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 37 ha. og desuden er der forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1882. De ældste avlsbygninger er ligeledes fra 1882, nye svinestalde er opført i 1979 og 1990. Desuden er der 2 gylle tanke. Gården drives med en
svineproduktion på 5.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
sukkerroer, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden er der ført
staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper, som er driftslederuddannet.
MIDDELFARTVEJ 10, "ØSTERGAARD", BÅRING, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481660.
AKSEL NØRRELUND TORNØE, erhvervschef, født d. 20.-3.-1946, søn af Margrethe
og Frede Thornøe, gift d. 21.-4.-1973 med Ebba Thomsen, børnehavepædagog, født d.
18.-8.-1949, datter af Anna og Aage Thomsen. Parret har sønnen Martin, født d.
20.-2.-1977.
Ejendommen er overtaget i 1988 fra Jørgen Nørrelund. Før ham var ejerrækkefølgen
følgende: Aksel og Katrine Nørrelund, Anders Jørgensen, Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 0,8 ha. I 1972 blev der frasolgt ca. 18 ha.
Stuehuset lå på dette sted i 1688, der er senere opført et nyt stuehus på den gamle
grund i ca. 1750. Huset er gennemgribende restaureret i 1988. Avlsbygningerne er fra
1886. Indtil 1719 var gården kongelig ryttergård.
MIDDELFARTVEJ 27, "LUNDHØJGÅRD", BÅRING, 5466 ASPERUP.
AKSEL KLOPPENBORG KRISTENSEN, gårdejer.
A.K.K. overtog ejendommen i 1950.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 2,5 ha.
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"Lundhøjgård"s stuehus er opført
i 1869. Kostald opført 1869 og
renoveret i 1929, svinestald og
lade er renoveret i 1929, maskin
hus opført 1990. Gården drives
med en kvægproduktion på 35 års
køer, 40 ungdyr og 13 slagtekalve af racerne RDM og Jersey.
Desuden er der en svineprodukti
on på 15 årssøer, 100 solgte
smågrise og 200 slagtesvin om
året. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og sukkerroer.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden 4 tårnsiloer, halm- og træfyr. På gården
er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng på deltid.
MIDDELFARTVEJ 30, "BÅRINGGÅRD", BÅRING, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481022.
BIRGITH BENTHOLM, gårdejer, født d. 14.-9.-1933, datter af Valborg og Niels Jørgen
Jørgensen, gift 1957 med Knud Bentholm, født d. 2.-10.-1924, søn af Kristian Hugo
Bentholm. Parret har børnene: Niels Kristian, født d. 27.-8.-1965 og Knud Jørgen, født
d. 21.-2.-1969.
B.B. er socialpædagog. Hun overtog ejendommen i 1956.
Areal 50 ha.
Stuehuset er opført ca. 1784. Avlsbygningerne er ligeledes fra ca. 1784, men er senere
restaureret. På gården er der får og heste. Ejendommen er sammenlagt med "Lun
degård".

MIDDELFARTVEJ 35, "LUNDEGÅRD", BÅRING, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481831.
BIRGIT BENTHOLM, gårdejer, omtales under Middelfartvej 30.
B.B. overtog ejendommen i 1966 fra Valborg og Hugo Bentholm. Før dem ejede Ka
milla og Karl Rasmussen ejendommen.
Areal 50 ha., heraf 3 ha. skov. Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og sidst restaureret i 1988. Avlsbygningerne er opført efter
brand i 1932, ny svinestald opført 1972, maskinhus 1974. Gården drives med en svine
produktion på 60 årssøer og 1.200 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps, sukkerroer, frø og ærter. Der er 4 traktorer, plansilo på 3.000
tdr. og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper. Maskinstation bruges til
mejetærskning. B.B. ejer og driver desuden Middelfartvej 30, 5466 Asperup.
MIDDELFARTVEJ 40, "RANKE
GÅRD", BÅRING, 5466 ASPE
RUP, tlf. 64-481076.
CHRISTIAN JEPSEN, gårdejer,
født d. 27.-11.-1925, søn af He
lene og Hans Jepsen, Ribe, gift
d. 3.-12.-1955 med Marry Chri
stensen, husholdningslærer, født
d. 20.-8.-1931, datter af Inger
og Carl Christensen. Parret har
børnene: Jørn, født d. 3.-10.-1956
og Vagn, født d. 5.-8.-1960.
C.J. er uddannet på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-5.-1955 fra Marius Andersen. Før ham
ejede Rasmus Sørensen gården, han købte den d. 6.-6.-1893.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 38,5 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha.
agerjord og 2,5 ha. skov., der er tilkøbt 15,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1859. De ældre avlsbygninger er bygget omkring 1859,
men er nu restaureret med nye mure og nyt tag. Dele af bygningerne er indrettet til
svin og mindre hestestald. Der er opført ny kostald i 1966, hestestald i 1974 og
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maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 56 ungdyr og 30
slagtekalve af racen Jersey, desuden er der en svineproduktion på 15 årssøer og 300
slagtesvin årligt. På gården er der 11 heste af racen Dansk Varmblod og 3 ponyer af
racen Welsh. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og konservesærter.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden tårnsilo på 1.000 tdr. og varm lufts
tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

MIDDELFARTVEJ 46, "LILLEDYREHØJ", BÄRING, 5466 ASPE
RUP, tlf. 64-481167.
JOHANNES CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 15.-8.-1924, søn af
Elna Marie og Anders Simon Chri
stensen, gift d. 19.-9.-1949 med
Norma Petersen, husmor, født d.
3.-6.-1927, datter af Maren Juditha og Jens Vilhelm Petersen.
Parret har børnene: Bjarne, født
d. 12.- 6.-1950, Thyge, født d.
10.-7.-1951, Esben, født d. 9.7.-1954, Morten, født d. 21.-7.-1955, Uffe, født d. 7.-1.-1957, Flemming, født d.
4.-3.-1958, Karsten, født d. 3.-9.-1960 og Helge, født d. 4.-8.-1962.
J.C. er uddannet på Korinth Landbrugsskole, han er formand for Husmandsforeningen.
Han overtog ejendommen i 1955 fra sin far. Før ham ejede Erhardt Christensen
gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 9 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er tilkøbt 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1889. Kostald opført 1889, der er tilbygget i 1975 til 28 køer og
i 1976 er der bygget en lade. Ny svinestald er opført i 1965, lade opført 1894. Gården
drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og 10 ungdyr af racen Jersey. Der er 2
ponyer på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker, desuden tårnsilo på 40 tdr.
MIDDELFARTVEJ 52, "NØRREGÅRD", BLANKE, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481071.
ARNE HANSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1937, søn af Marius Johannes Hansen.
A.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1967 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 16,9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1877. Avlsbygningerne er også fra 1877 og er siden om
bygget og indrettet til kvæg. Der er opført maskinhus i 1971 og rundbuehal til en
silage i 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 25 ungdyr af
racen Jersey. Der er 2 traktorer og andel i mejetærsker. Staldvarme er ført til
stuehuset.
MIDDELFARTVEJ 54, "RANKE
GÅRD", BLANKE, 5466 ASPE
RUP, tlf. 64-481147.
EGON MYGIND RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 12.-12.-1940,
søn af Petra og Lars Rasmussen,
gift d. 28.-11.-1964 med Karen
Christensen, hjemmehjælper,
født d. 31.- 8.-1941, datter af
Jensine og Magnus Christensen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 12.-1.-1967 og Susanne, født
d. 16.-12.-1968.
E.M.R. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-5.-1968
fra sin far.
Areal 20 ha., der er tilkøbt 5,5 ha. og forpagtet 7 ha.
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Stuehuset er opført i 1957. De gamle avlsbygninger er opført ca. 1940 og er i dag
indrettet til forskellige formål. Ny kostald er opført i 1973, maskinhus og køresilo i
1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der
er 4 traktorer, staldvarme er ført til stuehuset.
E.M.R. ejer og driver også Middelfartvej 70, 5466 Asperup.
MIDDELFARTVEJ 60, "DAMKÆR",
BLANKE, 5466 ASPERUP, tlf.
64-481185.
EBBA JACOBSEN, født d. 5.-1.1932, søn af Erna og Niels Niel
sen, gift d. 13.-4.-1957 med Jør
gen Jacobsen, født d. 5.-2.-1927.
Parret har sønnen Bjarne, født d.
11.-4.-1959.
E.J. overtog ejendommen i 1957
fra Niels Nielsen, som købte den
af Jens Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal

10 ha., heraf 2,3 ha. eng. 7,7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er ombygget i 1902. Der er opført lader i 1973 og 1982.
PYTTEN 2, "ENGGÅRD", VIBY, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-421153.
SØREN BLJHL, gårdejer, født d. 25.-9.-1933, søn af Hansine og Aksel Buhl, gift d.
15.-11.-1958 med Inger Hansen Rønning, husmor, født d. 18.-11.-1936, datter af
Grethe og Ejnar Hansen Rønning. Parret har børnene: Marianne, Merete og Niels Erik.
S.B. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole og har været medlem af Nørre Åby
Byråd i perioden 1981-89.
S.B. overtog ejendommen d. 15.-10.-1958.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 21 ha. og der forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1680, det er bindingsværk, men er nu under restaurering. Kostald
og lade er ombygget til grise, svinestald er opført i 1987. Gården drives med en
svineproduktion på 122 årssøer og 2.400 solgte smågrise om året. Planteproduktionens
salgsafgrøder er maltbyg og roer. Der er 2 traktorer og fodersilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
PYTTEN 13, "BYGBJERGGÅRD",
VIBY, 5580 NØRRE ÅBY, tlf.
64-421006.
SVEND ANDERSEN, gårdejer,
født d. 7.-8.-1940, søn af Gerda
og Kristian Andersen, gift d.
3.-6.- 1972 med Inger Bang Jen
sen, pædagog, født d. 25.-1.-1949,
datter af Anna og Kristian Jen
sen. Parret har børnene: Lene og
Mette.
S.A. er uddannet på Dalum Land
brugsskole. Han overtog ejen
dommen d. 31.-12.-1973 fra Kristian Andersen. Gården har været i slægtens eje siden
før 1700.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14,4 ha., heraf ca. 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1870. I 1972 blev der lavet 2 lejligheder deri. Kostald opført
1865, ny kostald 1976, svinestald 1890, maskinhus 1979 og gylletank 1985. Desuden er
der en gammel sulelade og plansilo til roetoppe. Gården drives med en kvægproduktion
på 28 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer og korn. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Der er ført staldvarme til stuehuset.
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RAVNSKOVGYDEN 1, "NØRRELUND", BÄRING, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481087.
ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1929, søn af Inger og Marius Pedersen, gift
d. 30.-4.-1954 med Inge Laudt, sygeplejerske, født d. 2.-7.-1930, datter af Anna og
Nikolai Laudt, Grindløse. Parret har børnene: Jane, født d. 19.-4.-1956 og Eva, født d.
16.-5.-1960.
E.P. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-4.-1954 fra
Ole Skov.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 31 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og er gennemgribende restaureret i 1954. Svinestald
er opført 1947 og 1965, ialt 420 kvadratmeter, maskinhus på 350 kvadratmeter er
opført omkring 1970. Desuden er der en lade, som er ca. 100 år gammel. Gården dri
ves med en svineproduktion på 22 årssøer og ca. 400 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og raps. Der er 3 traktorer og 1 meje
tærsker, desuden tårnsilo på 900 tdr. og halmfyr.

RONÆSBROVEJ 7, "FØNS LYKKEGÅRD", FØNS, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-421626.
MOGENS HOLMGAARD, gårdejer, født d. 5.-5.-1934, søn af Katrine og Johannes
Holmgaard, gift d. 12.-6.-1965 med Birte Frederiksen, lærer, født d. 10.-12.-1941,
datter af Ellen og Laurits Frederiksen.
M.H. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1969 fra sin
far, som købte den af Lars Rasmussen i 1927. Før ham ejede Laus Rasmussen gården.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 27 ha., der er tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870. Gården har tidligere været en 4-længet stråtægt
ejendom. Kostald fra 1927 er nu ombygget til svineproduktion, svinestalde er opført
1960 og 1973, lade 1940 og maskinhus 1974. Gården drives med en svineproduktion på
ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og ærter.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden tårnsilo på 1.500 tdr., varm lufts tørreri
og halmfyr.

RONÆSSKOVVEJ 2, "ROLUNDÅGÅRD", ROLUND, 5580 NØRRE
ÅBY, tlf. 64-421212.
JENS PETER HANSEN, gårdejer,
født d. 21.-7.-1935, søn af The
rese og Niels Peter Hansen, gift
d. 10.-7.-1965 med Jytte Dam
Kofoed, husmor og kasseassistent,
født d. 20.-10.-1942, datter af
Ellen Storm og Axel Dam Kofo
ed. Parret har børnene: Anna
Marie, Grethe Elisabeth og Carl
Peter.
J.P.H. er uddannet på Thune Landbrugsskole og har arbejdet ved landbruget i Tyskland
og Frankrig. Han overtog ejendommen i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov og 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1898. Kostald og svinestald er opført i 1880, kostalden er
restaureret i 1950 og svinestalden i 1960. Gården drives med en svineproduktion på 25
årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn og ærter. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker, desuden kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges delvis.
RONÆSSKOVVEJ 5, "GRØNNEGÅRD", ROLUND, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-421706.
JENS PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1915, søn af Ida og Anders Pedersen,
Hindevad, gift d. 11.-4.-1942 med Sigrid Bentholm, husmor, født d. 26.-2.-1919, datter
af Valborg og Hugo Bentholm, Båring. Parret har børnene: Poul, født d. 28.-7.-1943,
Ole, født d. 24.-4.-1947 og Bente, født d. 21.-11.-1953.
J.P. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1950 fra Niels
Peter Hansen. Gården drives i dag som I/S sammen med børnene.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 42 ha., heraf 1,6 ha. skov. Der er tilkøbt 25 ha.
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"Grønnegård"s stuehus er opført i
1861. De ældre avlsbygninger,
som er bygget fra 1861 og frem
efter, er forandret en hel del.
Der er bygget ny svinestald i
1964. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og sukkerroer.
Der er 2 traktorer og træfyr. Ma
skinstation bruges til mejetærsk
ning.

RONÆSVEJ 1, "EGELYKKE",
RONÆS, 5580 NØRRE ÅBY, tlf.
64-421625.
KELD ESPELUND PEDERSEN,
gårdejer, født d. 26.-7.-1941, søn
af Petra og Ejnar Espelund Pe
dersen, gift d. 13.-4.-1968 med
Ingelise Hansen, defektrice, født
d. 21.-9.-1943, datter af Martha
og Egon Hansen. Parret har bør
nene: Thomas, Ulla og Morten.
K.E.P. er uddannet på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 44 ha., heraf 2,2 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 49,5 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Kostalden er udvidet i 1977, samtidig blev der bygget
ungdyrstald, nye svinestalde er bygget i 1978 og de gamle blev restaureret, desuden er
der maskinhus fra 1978, gylletanke 1977 og 1986 samt køresiloer fra 1977 og 1978.
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer af racen RDM og desuden er der
en svineproduktion på 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Der er ført stald
varme til stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.

RONÆSVEJ 6, "JUULSGÅRD",
RONÆS, 5580 NØRRE ÅBY, tlf.
64-421803.
CHRISTIAN HOLM OLESEN,
gårdejer, født d. 3.-8.-1944, søn
af Inger og Svend Olesen, gift d.
19.-7.-1969 med Birgit Leth Ras
mussen, korrespondent, født d.
13.-11.-1947, datter af Ellen Mar
grethe og Ejnar Rasmussen. Par
ret har børnene: Lisbeth, Christi
na, Jacob og Rasmus.
C.H.O. er uddannet på Malling
Landbrugsskole. Siden 1984 har han været formand for Kvægavlerforeningen Fyn,
været formand for De fynske Jerseyforeninger siden 1982 og næstformand for De
danske Jerseyforeninger siden 1982. Han overtog ejendommen d. 1.-10.-1980 fra Arne
Juhl Hansen.
Ejendomsskyld 3.370.000 og fodermesterbolig på 510.000. Areal 64 ha., heraf 6 ha. eng
og 3 ha. skov. Der er forpagtet 40 ha. agerjord samt 90 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1890. Kostalden er udvidet og tilbygget, svinestald er lavet om
til kreaturer. Gården drives med en kvægproduktion på 95 årskøer og 150 ungdyr af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg, der er 4
traktorer, staldvarme er ført til stuehuset. På gården er der ansat 2 medhjælpere.
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RUDVEJ 2, RUD, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-421645.
EJNER JEPPESEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1922, søn af Maren og Peder Jeppesen,
gift i 1947 med Karla Margrethe Andersen, husmor, født d. 8.-8.-1924, datter af Nita
og Leo Andersen, Købelev. Parret har børnene: Margit, født d. 17.-11.-1949, Gerda,
født d. 1.-9.-1951, Jørgen, født d. 3.-2.-1954 og Annelise, født d. 29.-7.-1975.
E.J. har været elev på "Wedelsborg" og på Statens Forsøgsgård ved Hillerød, han har
desuden været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1946
som forpagter efter sin far, som startede som forpagter omkring 1917. Han overtog
forpagtningen efter sin far, Jørgen Jeppesen, som var fæstebonde under "Wedelsborg".
Gården har været forpagtet under "Wedelsborg" frem til 1955 og ophørte som fæste
gård i ca. 1917.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 25 ha. og der er forpagtet 5,5 ha.
Gården er opført efter brand i 1869 med fast tag på stuehuset og strå på avlsbyg
ningerne. Avlsbygningerne er indrettet til svineproduktion. De har fået fast tag i
1959, desuden findes der maskinhus fra 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til mejetærskning og
roeoptagning.
SILDEGRAVSBANKEN 3, BLANKE MARK, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481233.
BØRGE BREITENSTEIN JENSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1918, søn af Jens Anton
Jensen, Ålebæk, gift d. 20.-5.-1950 med Karen Marianne Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 25.-6.-1926, datter af Anders Claudius Andersen, Husby. Parret har
børnene: Anders, født d. 27.-3.-1951, Annette, født d. 15.-7.-1953 og Aase, født d.
20.-7.-1962.
B.B.J. er uddannet på Vestsjælland og Korinth landbrugsskoler. Han overtog ejendom
men d. 1.-4.-1950 fra Åge Jørgensen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 16,3 ha., heraf 1 ha. eng. Der er tilkøbt ialt 7 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og er restaureret med nyt tag og nye mure. Avls
bygningerne er opført ca. 1920 og er ombygget og indrettet til svin og diverse andre
formål. Redskabshus er bygget i 1960 og maskinhus i 1983. Gården drives med en
svineproduktion på 10 årssøer og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og sukkerroer. Der er 2 traktorer, plansilo på 200 tdr. og kold lufts
tørreri.

STRANDGYDEN 6, "BAARING NØRREGAARD", BÅRING, 5466 ASPERUP, tlf. 64481150.
NIELS JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1912, søn af Katrine og Martin
Jørgensen, gift d. 25.-6.-1933 med Valborg Nielsen, født d. 4.-2.-1911, datter af Anna
og Olaf Dreyer Nielsen. Parret har børnene: Birgit, født d. 14.-9.-1933 og Jørgen, født
d. 13.-10.-1939.
N.J.J. overtog ejendommen i 1944 fra sin far, som overtog den efter Niels Jørgensen.
Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1924, avlsbygningerne er fra omkring 1900.
STRANDGYDEN 21, "SIMONSBJERG", BÅRING VIG, 5466 ASPERUP, tlf. 64-481402.
KELD HAVNDRUP, gårdejer, født d. 11.-9.-1941, søn af Karen og Holger Havndrup,
gift d. 5.-6.-1977 med Lis Andersen, sygehjælper, født d. 1.-6.-1948, datter af Else og
Hans Jørgen Andersen. Parret har børnene: Helle, født d. 30.-3.-1977 og Rasmus, født
d. 26.-4.-1980.
K.H. overtog ejendommen d. 11.-12.-1974 fra sin mor, som overtog den fra Rasmus
Havndrup. Før ham ejede Ludvig Havndrup gården.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 12,9 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehus og kvægstald, er opført i 1787, kostalden er restaureret i 1960, der er opført
svinestald i 1954. Gården drives med en ammekobesætning på 5 årsammekøer, 4 ung
dyr og 3 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
sukkerroer. Der er 1 traktor.
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SØNDERGADE 52, "HØJAGERGÅRD", BRANGSTRUP, 5580
NØRRE ÅBY, tlf. 64-421101.
BENDIX KEJ, gårdejer, født d.
31.-12.-1931, søn af Søren Kej,
gift d. 19.-7.-1958 med Jenny
Andersen, husmor, født d. 23.-3.1934, datter af Marie og Henrik
Andersen.
B.K. er uddannet på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen d. 1.-4.-1968 fra sin
svigerfar. B.K. overtog gården i
forpagtning fra svigerfaderen i 1966. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 34,9 ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1868. Gården drives med en svineproduktion på 200-300 slagte
svin årligt. Desuden er der en ammekobesætning på 20 ungdyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
SØNDERGADE 58, "BRANGSTRUP TOFTEGÅRD", 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-421363.
GUNNAR BJERRE, gårdejer, født d. 31.-10.-1928, søn af Dagny og Kresten Bjerre,
gift d. 10.-9.-1955 med Kirsten Blidkær Larsen, husmor, født d. 12.-11.-1931, datter
af Elisabeth og Laurits Larsen. Parret har børnene: Henning og Johan.
G.B. er uddannet på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1959 fra
Ingeborg Mikkelsen. Nørre Åby Friskole startede på denne gård, der tidligere hed
Fredtoftegård. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 32 ha., heraf lidt skov. G.B. ejer
desuden hustruens fødehjem i Husby, det er forpagtet ud.
Stuehuset er opført omkring 1887 og kvægstald 1963. Gården drives med en ammeko
besætning på 7 årsammekøer af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden halmfyr.

SØNDERGADE 68, "BRANGSTRUPGÅRD", BRANGSTRUP, 5580 NØRRE ÅBY, tlf.
64-421937.
FINN KONGSGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1935, søn af Astrid og Bent
Jensen, gift d. 28.-6.-1986 med Anne Pedersen, frisør, født d. 7.-8.-1946, datter af
Herman Pedersen. Parret har børnene: Lisbeth, Klaus, Esben, Susanne, Pernille og
Anne Sofie.
F.K.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole og han har opholdt sig i England, Holland
og USA, 1/2 år hvert sted. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1967 fra Kaj Hansen.
Gården har været i slægtens eje siden 1617.
Ejendomsskyld 3.125.000. Areal 48 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1848. Der er opført nye svinestalde og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 150 årssøer, 1.000 solgte smågrise og 1.100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer og
1 mejetærsker, desuden kornsilo og korntørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1
medhjælper.

SØNDERGADE 70, "DAMGÅRD",
GADSTRUP, 5580 NØRRE ÅBY,
tlf. 64-421917.
BJARNE DAMSTED, gårdejer,
født d. 13.-10.-1946, søn af Hel
ga og Holger Damsted, gift d.
21.-1.-1978 med Jytte Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
16.-9.-1949, datter af Astrid og
Johannes Hansen. Parret har
børnene: Mai-Britt og Karsten.
B.D. er uddannet på Gråsten
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boforening og fra 1986 været medlem af ligningskommissionen. Han overtog ejendom
men d. 1.-3.-1973 fra Robert Kjærgaard.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 14,5 ha. og der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er restaureret i 1978. Kostalden er udvidet i 1976, 1980 og 1982, der er
opført lade i 1976, maskinhus 1980, foderhus 1978, gylletank og udendørs køresiloer i
1976 og 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 100 ungdyr og 130
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, sukkerroer og
maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og majshøster, desuden plansilo og varm
lufts tørreri. På gården er ansat 2 faste medhjælpere og 1 deltids.

TØRVEGYDEN 4, "VIBYGAARD", VIBY MARK, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-422360.
FRODE BJERG, folkeskolelærer, født d. 9.-9.-1951, søn af Marie og Christian Bjerg,
gift d. 22.-10.-1977 med Birgit Laursen, kommuneassistent, født d. 29.-4.-1952, datter
af Alvilda og Svend Laursen. Parret har børnene: Mikkel, født d. 13.-12.-1976 og Mie,
født d. 8.-10.-1979.
F.B. overtog gården d. 1.-12.-1986 fra Hans Jørgen Høj.
Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne er opført i 1927
efter brand, kostalden er ombygget til tørreri og opbevaring. Planteproduktionens
salgsafgrøder er jordbær (38 ha.), løg (3,5 ha.), solbær (2 ha.) og vinterhvede. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, selvkørende markvandingsmaskine, 1 løgafpudser, 1 frilæg
ger, 1 læssemaskine, sorteringsanlæg, gaffeltruck og såmaskine, desuden er der
løgtørreri. Der er ansat fremmed arbejdskraft i sæsonen.
UDRIDER VEJ 12, ASPERUP
MARK, 5580 NØRRE ÅBY, tlf.
64-421916.
JENS PEDER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 31.-7.-1934, søn af
Nielsine og Jens Laurids Ander
sen, Ølgod, gift d. 23.-9.-1961
med Maren Birgitte Nielsen, hus
mor, født d. 31.-10.-1938, datter
af Agnete og Niels Rasmussen.
Parret har børnene: Tove, Kir
sten og Jørgen Laurids.
J.P.A. er uddannet på Korinth
Landbrugsskole og har siddet i bestyrelsen for Nørre Åby Husmandsforening. Han over
tog ejendommen d. 11.-6.-1961 fra Martin Sloth.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 4,4 ha., desuden er der forpagtet ca. 12 ha.
Gårdens avlsbygninger omfatter maskinhus fra 1973 og køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer og 15 ungdyr. Der er 2 traktorer, desuden kornsilo, kold
lufts tørreri og solvarmeanlæg til varmt vand. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VANGHAVEVEJ 11, "ROSLEV MARGÅRD", 5466 ASPERUP, tlf. 64-421549.
POUL JENSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1946, søn af Dagmar og Rasmus Jensen.
P.J. overtog ejendommen i 1987 fra sin far, som købte den i 1938 af Jørgen Andresen.
Frem til 1928 har der været pianofabrik på ejendommen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 21,2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870. Avlsbygningerne er opført omkring 1870, siden er
der sket en del omforandringer. Bl.a. er der sat nye ydermure i dele af bygningerne
og der er fast tag på alle bygningerne. Der er opført lade i 1952 og maskinhus i 1950.
Gården drives med en svineproduktion på 24 årssøer og 500 solgte smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og plansilo.
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KÆRBY MARK, 5466 ASPERUP,
tlf. 64-441204.
FINN ARNE LARSEN, gårdejer,
født d. 13.-12.-1946, søn af Kir
sten og Frederik Larsen, gift d.
12.-7.-1969 med Birthe Christen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 11.-5.-1951, datter af Nina og
Johannes Christensen. Parret har
børnene: Gitte, født d. 27.-7.-1969,
Claus, født d. 11.-2.-1976 og Mi
chael, født d. 21.-1.-1980.
F.A.L. overtog ejendommen d. 1.-1.-1981 fra sin far, som købte den i 1939 af en
farbror.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 15,7 ha., desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret i 1976. Der er opført kvægstalde i 1952,
1973 og 1984, garage 1957 og maskinhus 1990. Desuden er der køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 55 årskøer, 45 ungdyr og 50 slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og plansilo på 600 tdr.
På gården er ansat 1 deltids medhjælper.
F.A.L. ejer og driver desuden Dybdalsvej 3, som er på 5,6 ha.

VIBYVEJ 27, "HØJBOGÅRD",
5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-421175.
HANS AAGE JESPERSEN, gård
ejer, født d. 8.-8.-1928, søn af
Nanna og Peder Jespersen, gift
d. 17..-9.-1954 med Gerda Schmidt,
husmor, født d. 30.-3.-1931, dat
ter af Johanne og Hans Schmidt.
Parret har børnene: Bente, født
d. 8.-9.-1956, Niels Erik, født d.
6.-11.-1957, Aksel, født d. 7.-5.1959 og Eva, født d. 14.-8.-1966.
H.Aa.J. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1963 fra
sin far, som opført den i 1927/28. Gården er en udflyttergård fra "Viby Ellegård".
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 24,5 ha., desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne er opført i 1928. Der er bygget nye svinestalde i 1947
og 1966, desuden foderhus i 1950 og gylletank i 1975. Desuden er der køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
Jersey. Derudover er der en svineproduktion på 25 årssøer og 450 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 1 traktor og biogas
anlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.
VIBYVEJ 27B, "VIBY MØLLE", VIBY, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-422425.
KJELD HANSEN, købmand, født d. 18.-3.-1937, gift d. 31.-8.-1962 med Birgit Rita
Larsen, husmor, født d. 28.-2.-1941. Parret har børnene: Helle og Jette.
K.H. driver udlejningsvirksomhed. Han overtog ejendommen d. 1.-12.-1978 fra Jan
Kobber Larsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 3 ha., hele arealet er skov og eng.
Stuehuset er på 180 kvadratmeter og restaureret i 1978/79. Desuden er der hestestald
med 6 bokse.
VIBYVEJ 32, "HVILESTEDGÅRD", VIBY, 5580 NØRRE ÅBY, tlf. 64-421130.
NIELS AAGE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1919, søn af Laura og Anders
Jørgen Jørgensen, gift d. 12.-6.-1945 med Ester Larsen, husmor, født d. 21.-8.-1924,
datter af Karen og Peder Emil Larsen. Parret har børnene: Ingrid, født d. 21.-4.-1947,
Grethe, født d. 27.-8.-1950 og Ellen, født d. 22.-4.-1957.

-213-

Niels Aa. Jørgensen overtog ejen
dommen d. 11.-6.-1953 fra sin
far, som købte den af Karl Ras
mussen d. 1.-3.-1918. Før ham
ejede Rasmus Peder Rasmussen
gården. Gården er flyttet ud fra
Viby i 1904 og blev frikøbt i
1916 fra "Wedelsborg".
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal
32,8 ha., heraf 1 ha. mose og 1
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1904 og fik
nyt tag i 1967. Avlsbygningerne
er opført med stråtag i 1904 og genopført i 1911 efter brand, som en firlænget gård
med fast tag. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer og 150 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og raps. Der er 2 trakto
rer og brændefyr. Maskinstation bruges til mejetærskning, sprøjtning, roesåning og
roeoptagning.

ÅBYLUNDVEJ 4, "BIRKHOLM",
ÅBYLUND, 5580 NØRRE ÅBY,
tlf. 64-421089.
EBBE HANSEN, gårdejer, født d.
1.-7.-1944, søn af Anna og Helge
Hansen, bor sammen med Ruth
Hansen, fabriksarbejder, født d.
14.-4.-1951, datter af Lilly Mar
grethe og Henry Mogens Hansen.
Parret har sønnen Lars, født d.
12.-8.-1980.
E.H. overtog ejendommen d. 19.12.-1973 fra sin far. Gården har været i slægtens eje siden 1882, nuværende ejer er 4.
generation. I 1907 blev der bygget en aftægtsbolig, som nu beboes af Helge Hansen.
Areal 57,3 ha., heraf tilkøbt 30 ha. og forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1931. Kostalde er bygget om til svin, men for tiden er der ingen
dyr på gården. Maskinhus er opført 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
græsfrø og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Desuden er der halmfyr.
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ODENSE KOMMUNE

ALLERUP BYGADE 2, "VOLDSTEDGAARD", ALLERUP, 5220
ODENSE SØ, tlf. 65-958207.
NIELS LARSEN, gårdejer, født d.
19.-1.-1935, søn af Anni og Ejnar
Larsen, gift d. 3.-3.-1962 med
Tove Rasmussen, medhjælpende
hustru, født d. 23.-2.-1943, dat
ter af Edith og Thorvald Rasmus
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 20.-7.-1967, og Lars Ej
nar, født d. 31.-5.-1975.
N.L. er uddannet på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-12.-1961 fra Ingrid Petersen. Gården
var tidligere fæstegård under "Bramstrup". På gården ligget et fredet voldsted fra
1100-tallet.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 37,7 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er tilkøbt 12,9 ha. og
forpagtet 66 ha.
Stuehuset er opført i 1847. Kostald fra 1901 er ombygget til svinestald i 1964,svinestalde opført i ca. 1800, 1901, 1970, 1971, 1973 og 1978. Desuden er der lade fra
1975, maskinhus fra 1981 og fodersiloer. Gården drives med en svineproduktion på ca.
3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg,
konservesærter og vinterraps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo
og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ALLERUP BYGADE 14, "VIEMOSEGAARD", ALLERUP, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65959257.
ORLA WESTPHAL, gårdejer, født d. 12.-11.-1950, søn af Anni og Ejnar Westphal, gift
d. 1.-5.-1982 med Else Annette Søgaard, lægesekretær, født d. 5.-3.-1956, datter af
Astrid og Peter Søgaard. Parret har børnene: Claus, født d. 14.-10.-1984, Søren, født
d. 8.-7.-1986, og Camilla, født d. 19.-4.-1990.
O.W. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1983 fra sin
far.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 38 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehus og lade er opført i 1892. Der er opført svinestalde i 1983, 1985, 1988 og
1989, desuden er der maskinhus fra 1979 og gylletanke fra 1983 og 1989. Gården
drives med en svineproduktion på 250 årssøer og ca. 5.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og vinterraps. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker, desuden plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr fra 1986.
På gården er ansat 1 medhjælper og 1 fodermester.
ALLERUP BYGADE 17, ALLERUP, 5220 ODENSE SØ.
BO SØRENSEN, gårdejer, omtales under Thorup Bygade 2, Thorup, 5220 Odense SØ.
B.S. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sine forældre, Helga og Svend Sørensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov og grusgrav.
Bygningerne er solgt fra.
B.S. ejer og driver desuden Thorup Bygade 2, Thorup, 5220 Odense SØ.
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LARS HANSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1963, søn af Kirsten og Niels Marius Hansen.
L.H. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1987 fra sin
far, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården, som tidligere var fæstegård
under "Bramstrup".
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 35,5 ha., heraf 1,8 ha. skov. 33,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1864. Kostald, svinestald og maskinhus er opført i 1908, lade
1941. Kostalden er ombygget til svinestald i 1987, svinestalden benyttes som halm
lade. Desuden er der fodersilo. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer og
ca. 1.000 solgte smågrise årligt. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr fra 1991. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ALLERUP BYGADE 29, "ALLERUPGAARD", ALLERUP, 5220 ODENSE SØ, tlf.
65-958036.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1943, søn af Asta og Kaj Andersen.
E.A. driver hestepension på gården. Han er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Ejen
dommen er overtaget i 1975 efter forældrene, nuværende ejer er mindst 4. generation
på gården. Ejendomsskyld 3.180.000. Areal 68 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1848. Kostald, svinestald og lade er opført i 1912 og er alle om
bygget til hestestalde. Desuden er der maskinhus og ridehus fra 1975. På gården er
der 10 rideheste, incl. avlshopper og 50 opstaldede rideheste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og havre. Der er 2 traktorer. På gården er
ansat 1 fodermester og 3 medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
ALLERUP BYGADE 43, "STÆVNEGAARDEN", ALLERUP, 5220
ODENSE SØ, tlf. 65-958102.
KNUD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 14.-8.-1929, søn af Anna
og Jørgen Andersen.
K.A. er lærer og organist i Allerup-Davinde Kirker og er formand
for Menighedsrådet i Allerup
Sogn. Han overtog gården i 1977
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
30 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehus, kostald og svinestald er opført omkring 1840. Der er opført endnu en kostald
og lade i 1934, maskinhus 1958.

ALLERUP BYGADE 44, "BØGELYGAARD", ALLERUP, 5220
ODENSE SØ, tlf. 65-958265.
PREBEN KROGH JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 23.-4.-1941, søn
af Mary og Gunnar Alfred Jør
gensen.
P.K.J. er uddannet på Middelfart
Fjerkræskole. Han overtog går
den i 1977 fra sine forældre.
Den var tidligere fæstegård un
der "Bramstrup".
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900. Kostald og lade er opført i 1932, svinestald 1979 og
maskinhus i 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 100 slagtekalve af racerne
RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og foderærter. Der er
3 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ALLERUP BYGADE 74, "SKOVLY", ALLERUP, 5220 ODENSE SØ.
POUL OG LENE VESTERGAARD, gårdejere, omtales under Thorupvej 2, 5220 Odense
SØ.
Parret overtog gården d. 1.-1.-1985 fra Godtfred Knudsen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 4,4 ha.
Ejerne ejer og driver også Thorupvej 2, 5220 Odense SØ.
ALLESTEDVEJ 71, "GAMMEL
MØLLEGAARD", FANGEL, 5260
ODENSE S.
ANDY OG EDITH JENSEN, gård
ejere, omtales under Borrebyvej
30, 5260 Odense S.
Parret overtog gården d. 1.-10.1990 fra Hans Øjvind Hansen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal
27,8 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehus, svinestald og lade er
opført i 1833.
A.J. ejer og driver også Borrebyvej 30, Fangel, 5260 Odense S, og Kirkevej 44, Fangel, 5260 Odense S.

ALLESTEDVEJ 81, "TORPLUND", FANGEL, 5260 ODENSE S, tlf. 65-962110.
EGON NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1943, søn af Margrethe og Nicolai Nielsen,
gift i 1971 med Kirsten Korsgaard Larsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-5.-1944,
datter af Ellen og Oluf Larsen. Parret har børnene: Tove, født d. 25.-9.-1973, Laila,
født d. 30.-6.-1977, og Robert, født d. 20.-4.-1983.
E.N. er uddannet på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 10,8 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1834. Kostalde er opført i ca. 1900 og 1979, lade og maskinhus
1954 og 1979, gylletanke 1979 og 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
ALLESTEDVEJ 101, "HEDEGAARD", FANGEL, 5260 ODENSE S, tlf. 65-963755.
PREBEN KENT HANSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1961, søn af Gudrun og Alfred
Hansen.
P.K.H. er uddannet på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården i 1986
fra Karl Hedegaard Larsen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900. Kostald og svinestald benyttes ikke, lade og ma
skinhus er opført i 1972. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede,
vårraps og græsfrø. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med Kirkevej 50, Fangel, 5260 Odense S.

ALLESØ-NORDEN 3, "HØJGAARD", ALLESØ, 6270 ODENSE N, tlf. 65-978067.
KARL HØJGAARD RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-8.-1924, søn af Ingeborg og
Rasmus Peder Rasmussen, gift i 1958 med Eva Christiansen, medhjælpende hustru,
født d. 14.-3.-1934, datter fa Lilly og Marius Christiansen. Parret har børnene: Lena,
født d. 10.-9.-1960, og Inge, født d. 17.-6.-1964.
K.H.R. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra sin mor,
nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været slægtesgård siden 1825.
Gården var okkuperet af tyskerne under 2. Verdenskrig. Efter 3 år købte familien
gården tilbage fra Statens jordlovsudvalg. Den var tidligere fæstegård under "Dallund
Slot".
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 21 ha., heraf 3 ha. eng og mose. Der er tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880, fik nyt tag i 1975 og nye vinduer i 1980. Kostalden
fra 1909 er ombygget i 1947, lade opført 1909 og maskinhus fra 1980, desuden er der
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udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 18 ungdyr
af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ALLESØ-NORDEN 7, "LINDEGAARD", ALLESØ, 5270 ODENSE
N, tlf. 65-978284.
ERIK LOHMANN RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 8.-4.-1943, søn
af Anna og Rasmus Lohmann Ras
mussen, gift d. 26.-10.-1968 med
Ruth Ærenlund Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 10.-2.-1945,
datter af Anna og Mogens Han
sen. Parret har børnene: Hans,
født d. 22.-2.-1970, Arne, født d.
5.-3.- 1973, og Lone, født d.
4.-7.-1979.
E.L.R. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra sin
far. Gården var tidligere fæstegård under "Dallund". Under besættelsen var gården
okkuperet af tyskerne i forbindelse med opførelse af flyveplads. Den blev tilbagekøbt
af Staten i 1947.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og senere restaureret med nyt tag. Der er opført kostalde i
1972 og 1979 og lade 1941. Svinestalden er udlejet til andet formål. Desuden er der
foderhus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og
45 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, sukkerroer og
vårbyg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
E.L.R. ejer og driver også Allesøvej 119, Allesø Lumby, 5270 Odense N.

ALLESØ-NORDEN 20, "NORDGAARD", ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978072.
ARNE NORDGAARD JACOBSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1938, søn af Karen Marie og
Svend Aage Jacobsen, bor sammen med Minna Aase, handelsskoleoverlærer, født i
1945.
A.N.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1973 fra sin
mor, nuværend ejer er mindst 4. generation på gården, som er udflyttergård fra Allesø
i 1864 efter brand.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 60 ha., heraf 1 ha. skov og 0,5 ha. mose. Der er
tilkøbt 25 ha. og forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret senest i 1986. Kostald opført 1965 og
ombygget til svinestald i 1989, svinestalde opført i 1921 og 1979, lade fra 1921 er
ombygget i 1987 efter brand, desuden er der maskinhus fra 1980 og gylletanke fra
1979 og 1988. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer og ca. 3.000 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, sukkerroer og foder
ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver, desuden tårnsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 2
medhjælpere og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ALLESØ-NORDEN 76, ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978234.
ARNE MADSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1930, søn af Sigird og Niels Jørgen Madsen.
A.M. har børnene: Herluf, født d. 23.-3.-1951, og Svend Aage, født d. 9.-4.-1955.
Ejendommen er bygget i 1961 på jord fra Staten.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 12,5 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og maskinhus, er alle opført i 1961.
Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 18 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 3 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf.
65-978118.
LARS GORM NIELSEN, gårdejer,
født d. 13.-7.-1956, søn af Else
og Frede Nielsen, bor sammen
med Janne Mortensen, medhjæl
pende hustru, født d. 5.-9.-1961,
datter af Ruth og Gert Morten
sen. Parret har datteren Mette,
født d. 29.-6.-1988.
L.G.N. har fået det grønne bevis
på Bygholm Landbrugsskole. Han

overtog gården i 1986 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 12,6 ha. og der er forpagtet 12,1 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret senest i 1969. Der er opført kostalde i 1856
og 1986 og svinestalde i 1962 og 1972. Svinestaldene er ombygget og udvidet til kvæg
stalde i 1986. Desuden er der lade fra 1956, gylletank fra 1987 og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af racen RDM, des
uden er der en svineproduktion på ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 3 traktorer og 1 bugsermejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ALLESØ-NORDEN 129, "NØRREBJERGGAARD", ALLESØ-NORDEN, 5270 ODENSE N,
tlf. 65-978625.
AKSEL HANSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1929, søn af Eline og Jens Rasmus Laurits
Hansen. A.H. har børnene: Annelise, Ebbe Finn og Jan Henri.
A.H. er vurderingsinspektør i landbrugets realkredit, DLR. Han er uddannet på Fyns
Stifts Husmandsskole. Han overtog gården i 1980 fra Hans Bogentoft Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18,6 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald, lade og maskinhus, er alle opført i
1932. Svinestalden er ombygget til ungdyr. Gården drives med en kvægproduktion på
14 årskøer og 10 ungdyr af racerne Jersey og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede og byg. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Desuden plansilo og korntørreri
med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ALLESØ-NORDEN 140, ALLESØNORDEN, 5270 ODENSE N, tlf.
65-978685.
ARNE HANSEN, gårdejer, født
d. 11.-12.-1947, søn af Anna og
Robert Hansen, gift d. 6.-7.-1974
med Birgit Pedersen, kontorassi
stent, født d. 7.-1.-1954, datter
af Edel og Holger Pedersen.
Parret har børnene: Linda, født
d. 17.- 3.-1982, og Helle, født d.
30.-3.- 1986.
A.H. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1981 fra Anders Olsen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 14,9 ha., desuden er der forpagtet 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og tilbygget i 1977. Kostalden er opført i 1854, der er
bygget til flere gange, senest i 1971. Desuden er der lade fra 1977, maskinhus, gylle
tank fra 1989 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer og 40 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. I sæsonen er der ansat frem
med arbejdskraft og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ALLESØ-NORDEN 185, "ØKSNEHØJ", ALLESØ-NORDEN, 5270
ODENSE N, tlf. 65-978089.
GUNNAR MADSEN, gårdejer,
født d. 13.-4.-1922, søn af Marti
ne Marie og Mads Jørgen Mad
sen, gift d. 25.-6.-1966 med An
na Elisabeth Fruergaard Jacobsen,
medhjælpende hustru, født d. 9.3.-1924, datter af Petra og Peter
Jacobsen.
G.M. er uddannet på Fyns Stifts
Husmandsskole. Han overtog går
den i 1962 fra sin mor. Ejendommen var okkuperet af tyskerne under besættelsen. Den
er tilbagekøbt fra Staten i 1947.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18 ha., heraf 4 ha. mose og kratskov, lorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914. Der er opført kvægstalde i 1914 og 1950, desuden lade fra
1927 og maskinhus fra 1979. På gården er der 1 traktor.
ALLESØVEJ 5, "TOFTEGAARD", ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978165.
KELD MIKKELSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1952, søn af Erna og Peter Mikkelsen,
gift d. 13.-5.-1978 med Lene Jelbert, sygeplejerske, født d. 18.-8.-1955, datter af Else
og Harry Jelbert. Parret har børnene: Mads, født d. 15.-2.-1978, og Marie, født d.
16.-6.-1986.
K.M. har et landbrugsmaskinfirma, han er uddannet på Nordisk Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1987 fra Lars Bentzen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30,3 ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1800-tallet og er gennemgribende restaureret i
1988/89. Kostald, svinestald og lade er opført ca. 1870, maskinhal i 1980'erne.
Desuden er der maskinhus og drivhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, raps og jordbær. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Desuden plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ALLESØVEJ 14, "EGSGAARD", ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf. 66-189182.
KAREN HJORTH, gårdejer, født d. 13.-7.-1941, datter af Mary og Marius Rasmussen,
gift d. 2.-6.-1962 med Vagn Hjorth, gartner, født d. 23.-9.-1936, søn af Anna og Peter
Hjorth. Parret har børnene: Anders, født d. 7.-9.-1963, Peter, født d. 17.-6.-1969, og
Henrik, født d. 9.-10.-1971.
K.H. er medhjælpende hustru på gartneriet, Smedebakken 37, Næsby, 5270 Odense N.
Hun overtog gården d. 1.-4.-1981 fra sine forældre. Gården var okkuperet af tyskerne
under besættelsen.
Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset og laden er genopført efter brand i 1964. Stuehuset er udlejet.
ALLESØVEJ 18, "DAMSGAARD", ALLESØ, 5270
ODENSE N, tlf. 65-978126.
VILHELM FISCHER LAR
SEN, gårdejer, født d. 15.12.-1934, søn af Karen Ma
rie og Niels Larsen, gift d.
17.-7.-1965 med Anne Ma
rie Rasmussen, medhjælpende
hustru, født d. 22.-1.-1940,
datter af Mary Petrea og
Marius Peter Rasmussen.
Parret har børnene: Jørgen,
født d. 30.-6.-1967, Hanne, født d. 4.-7.-1970, og Karen, født d. 22.-9.-1974.
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fra sine forældre. Gården har været slægtsgård i mange generationer og tidligere
fæstegård under "Dallund". Under Krigen var gården okkuperet af tyskerne i forbindel
se med bygning af flyvepladsen, nu Beldringe Lufthavn, den blev købt tilbage fra
Staten i 1947.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret senest i 1974. Kostald opført 1864, svinestald 1976, lade 1957 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 50
årssøer og ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer.
Der er 2 traktorer og andel i en tredie, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ALLESØVEJ 28, ALLESØ, 5270 ODENSE N.
TORBEN DAM, gårdejer.
T.D. overtog gården i 1987 fra Gunnar Rasmussen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald og s vinestald er opført omkring 1880. Stuehuset
er restaureret omkring 1968. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, sukkerroer,
brødhvede og maltbyg.
T.D. ejer og driver også Ejlby Lundevej 19, Søndersø, Ejlby Lundevej 26, Søndersø, og
Fjellebrovej 31, Søndersø.
ALLESØVEJ 110, "LANGKILDE", LUMBY TORP MARK, 5270 ODENSE N, tlf. 65978147.
HANS PEDER SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1921, søn af Ingeborg og Viggo
Sørensen, gift i 1947 med Ella Jensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-4.-1927,
datter af Erikine og Aksel Jensen. Parret har børnene: Jens Ove, født d. 7.-8.-1947,
Poul Egon, født d. 2.-8.-1949, og Inge Lise, født d. 9.-3.-1952.
H.P.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1947 fra Statens
Jordlovsudvalg. Gården var under 2. Verdenskrig okkuperet af tyskerne i forbindelse
med anlæggelse af flyveplads.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 9 ha., heraf 0,5 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1820 og restaureret senest i 1976. Kostald og lade er opført i
1947, s vinestald i 1962. Desuden er der udendørs køresilo. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvidkål, rødkål, spinat, ærter og bønner. Der er 1 traktor og 1 meje
tærsker, desuden tårnsilo.
ALLESØVEJ 119, "LYKKEGAARD",
ALLESØ LUMBY, 5270 ODENSE
N.
ERIK LOHMANN RASMUSSEN,
gårdejer, omtales under AllesøNorden 7, 5270 Odense N.
E.L.R. overtog gården i 1983 fra
Niels Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
17,2 ha.
Stuehuset er opført omkring
1920. Avlsbygningerne omfatter
kostald, svinestald og lade samt
maskinhus fra 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, sukkerroer og vårbyg.
E.L.R. ejer og driver også Allesø-Norden 7, 5270 Odense N.

ASSENSVEJ 25, "LYSEMOSEGAARD", BELLINGE, 5250 ODENSE SV, tlf. 66-170905.
JØRGEN JUEL JENSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1931, søn af Sofie og Tage Juel Jen
sen, gift i 1955 med Jytte Christensen, husmor, født d. 3.-3.-1933, datter af Rasmine
Lindegaard og Niels Nielsen Christensen. Parret har børnene: Jan, født d. 28.-12.1956, Finn, født d. 31.-12.-1960, og Pia, født d. 28.-5.-1966.
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Jørgen J. Jensen har været på
Dalum Landbrugsskole. Han er i
bestyrelsen for Fangel Energi og
Miljøselskab (biogas) og i besty
relsen for Venstre i Sanderum
kredsen. Han overtog gården i
1970 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 25,4 ha., og
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og er
senere moderniseret. Kostalden
er opført i 1848 og ombygget i
1972 og 1978, svinestald opført 1848 og ombygget til kvægstald i 1978. Desuden er
der maskinhus fra 1978, foderhus fra 1972, gylletank fra 1990 og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 5 slagtekalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og maltbyg. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. På gården er ansat 1 fodermester og
1 medhjælper.
ASSENSVEJ 51, "KÆRSGAARD", BELLINGE, 5250 ODENSE SV, tlf. 65-961021.
ELLY ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-11.-1936, datter af Gudrun og Alfred Peder
sen, gift d. 4.-1.-1958 med Anders Jørgen Andersen, død d. 11.-3.-1978, søn af Marie
og Jeppe Andersen. Parret har børnene: Finn, født d. 14.-5.-1959, og Bo, født d.
6.-4.-1962.
A.J.A. overtog gården i 1970 fra sin mor, nuværende ejer er mindst 5. generation på
gården, som har været slægtsgård siden 1807. Den var tidligere fæstegård under
"Kristiansdal".
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 24,8 ha., heraf 1,8 ha. mose. Der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1910. Kostald opført ca. 1900, lade 1844, hjælm ca. 1940.
Desuden er der maskinhus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 12 årskøer og 15 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo. Sønnen
Finn driver gården.
ASSENSVEJ 185, "LUNDSGAARD", BELLINGE, 5250 ODENSE SV.
ANNE-MARIE LAIER, gårdejer, omtales under Bellingevej 99, 5250 Odense SV.
A.M.L. overtog gården d. 1.-1.-1981 fra Niels Alfred Pedersen.
Ejendomsskyld 2.070.000. Areal 30 ha., heraf 2,2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og er udlejet. Der er opført svinestalde omkring
1880 og 1979, lade og maskinhus er ombygget ca. 1975. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, konservesærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo og varm lufts tørreri.
A.M.L. ejer og driver også Bellingevej 99, 5250 Odense SV.
ASSENSVEJ 275, "AVERNAKGÅRD", BELLINGE, 5250 ODENSE
SV, tlf. 65-961589 og 30-263096.
ERNST HANSEN, gårdejer, født
d. 10.-8.-1941, søn af Erna og
Rasmus Hansen, Bellinge, gift d.
24.-11.-1984 med Hanne BusckPetersen, sygeplejerske, født d.
9.-7.-1950, datter af Kirsten og
Christian Busck-Petersen, Palles
have. Parret har datteren Mar
git, født d. 2.-12.-1986.
E.H. er uddannet på Dalum
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Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1977 fra sine forældre. Nuværende ejer er
7. generation på gården, forfædrene kom til stedet fra Avernakø og købte den gamle
gård nede ved bækken i 1788. Den er nu revet ned og genopbygget i sin nuværende
form i 1925, der blev bygget til i 1963-70 og 1980.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er af røde teglsten, det fik nyt tag, badeværelse og køkken i 1984. Ko
stalden er hvidkalket med halmlade ovenpå, opført 1925, svinestald er af gule teglsten
opført 1970, roehus er af gule teglsten opført 1963, maskinhus er af brune aluplader
opført 1980, foderhus af gule teglsten opført 1970. Desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og 38 ungdyr af racen RDM.
Desuden er der en svineproduktion på 20 årssøer og 390 solgte smågrise årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2
boringer til markvandingsanlæg, rendegraver og vandingsmaskine. Desuden er der
plansilo, korntørreri med varm luft og et større radiotelefonanlæg indeholdende 6
telefoner, som bl.a. bruges til start og stop af markvandingspumperne. På gården er
ansat 1 medhjælper på deltid og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
E.H. ejer og driver også Humlekrogen 20, 5690 Tommerup.
ASSENSVEJ 300, "AVERNAKLUND", BELLINGE MARK, 5250 ODENSE SV, tlf. 65961127.
HANS ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1938, søn af Laura og Valdemar Andersen.
H.A. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far,
nuværende ejer er mindst 4. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16,6 ha., heraf 1,5 ha. mose og eng. Desuden er der
forpagtet 21 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1931.
Desuden er der opført svinestald i 1965 og maskinhus i 1975. Gården drives med en
kvægproduktion på 9 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, byg og vinterraps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker, desuden
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr fra 1973. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
BELDRINGEVEJ 128, "KORSKÆRGAARD", ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978524.
JØRGEN FREDE MADSEN, gårdejer, født d. 10.-6.-1949, søn af Mary og Robert
Madsen, gift d. 4.-10.-1982 med Anne Mette Fogh Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 20.-1.-1953, datter af Grethe Fogh og Aage Sørensen. Parret har børnene: Mie,
født d. 23.-8.-1979, og Stine, født d. 4.-11.-1981.
J.F.M. er uddannet på Dalum Landbrugsskole i 1973/74. Han er medlem af Menigheds
rådet. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sine forældre, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som har været slægtsgård siden 1852. Den var tidligere fæste
gård under "Dallund" og før dette fæstegård under "Kronen". Gården var okkuperet af
tyskerne i forbindelse med bygning af flyveplads, nu Beldringe Lufthavn, i perioden
1943-45. Den er købt tilbage fra Staten i 1947.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31 ha., der er tilkøbt 8 ha. og forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1858. Kostald, svinestald og lade er opført omkring 1930. Svinestalden er ombygget til kvægstald i 1980/81, laden er udvidet og ombygget delvis til
kvægstald, desuden er der der opført maskinhus i 1979 og der findes en udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer og 27 ungdyr af racerne
SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og vinter
raps. Der er 2 traktorer og plansilo. Der er ført staldvarme til stuehuset i 1986.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BELLINGEVEJ 99, "EGØGAARD", BELLINGE, 5250 ODENSE SV, tlf. 65-961031.
ANNE-MARIE LAIER, gårdejer, født d. 5.-9.-1947, datter af Anna og Nicolai Hansen,
gift d. 20.-7.-1973 med Erik Laier, sygehusprovisor, født d. 20.-7.-1945, søn af Elna og
Edvin Jensen. Parret har børnene: Peter, født d. 28.-12.-1974, og Nicolaj, født d.
2.-7.-1977.
A.M.L. er apoteksprovisor. Hun overtog halvdelen af ejendommen i 1972 og resten i
1977 fra sine for ældre. Gården har været i slægtens eje siden 1696. Indetil 1804 var
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Ejendomsskyld 2.700.000. Areal
40 ha. og der er forpagtet 5 ha.
"Egøgaard"s stuehus er opført i
1912. Kostalden er opført omkring
1900 og ombygget til svinestald i
1970. Svinestalden er opført ca.
1900, nye er fra 1959 og 1970,
lade opført 1906, mskinhuse 1955
og 1970. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer og
ca. 300 slagtesvin + ca. 100 svin
til avl årligt. Der har været svineavlscenter på gården i 3 generationer. Planteproduk 
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, hvede og byg. På gården er der 3
traktorer og 1 mejetærsker, desuden tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.
Der er ansat 1 medhjælper og 1 fodermester.
A.M.L. ejer og driver også Assensvej 185, 5250 Odense SV.

BIRKUM BYGADE 10, "KASTAN
JELY", BIRKUM, 5220 ODENSE
SØ, tlf. 65-972173.
ANDERS KRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 24.-3.-1945, søn
af Sofie Amalie og Johannes
Julius Hansen.
A.K.H. overtog gården i 1966
fra sin mor, nuværende ejer er
3. geneation.
Ejendomsskyld 840.000. Areal
9,4 ha. og der er forpagtet 3,3
ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1700-tallet. Kostalden er opført i 1970, svinestald
ca. 1890 og renoveret i 1970, lade opført ca. 1890. Desuden er der maskinhus, foder
silo og udendørs træsilo. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 20
ungdyr af racen Jersey. Desuden er der en svineproduktion på ca. 300 slagtesvin år
ligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BIRKUM BYGADE 28, "KJÆRSGAARD", BIRKUM, 5220 ODENSE SØ, tlf.65-972078.
ELLA CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1905, datter af Ane Kathrine og
Jesper Christiansen.
E.C. overtog gården i 1985 fra sine forældre sammen med 4 søskende. Gården har
været slægtsgård siden 1700-tallet.
Ejendomsskyld 3.030.000. Areal 71 ha., heraf 4,4 ha. mose og skov.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er alle opført i 1700-tallet
og er bindingsværk med stråtag. Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter,
hvede, byg og raps. Jorden passes af en slægtning, Hans Jensen, Ørbækvej 762.

BOGENSEVEJ 420, "KÆRGAARD",
NÆSBYHOVED-BROBY, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978077.
JOHANNES NIELSEN, gårdejer,
født d. 7.-10.-1926, søn af Elna
og Niels Christian Nielsen, gift i
1958 med Inge Knudsen, husmor,
født d. 6.-6.-1932, datter af Ag
nes og Christian Knudsen, Femø.
J.N. er forvalter på Odense
Kvægtorv og er uddannet på land-
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brugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 4. ge
neration.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 15,1 ha., heraf 5,1 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset blev første gang opført i 1851, men brændte i 1899 og blev genopført i
1900. S vinestalden bruges til heste. Desuden er der et foderhus. På gården er der 1
traktor.
BOGENSEVEJ 446, "PILEGAARD", ALLESØ BROBY, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978035.
JOHANNES HØJGAARD HANSEN, landmand, født d. 1.-2.-1919, søn af Olga og Hans
Christian Hansen, gift d. 15.-7.-1954 med Irene Henriksen, husmor, født d. 2.-5.-1930,
datter af Inger og Karl Johannes Henriksen. Parret har børnene: Merete, Ulla og
Susanne.
J.H.H. overtog gården i 1959 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha., heraf 1,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i ca. 1880 og restaureret senest i 1979. Kostald, svinestald og
lade er opført i 1880, kostalden er restaureret i tiden 1940-53, svinestald i 1970.
Desuden er der maskinhus. På gården er der 2 traktorer og brændefyr.
BOGENSEVEJ 480, "BENDTVEDGAARD", NÆSBYHOVED-BROBY, 5270 ODENSE N,
tlf. 65-978299.
GRETHE VEMBYE, konsulent, født d. 15.-1.-1925, enke. Hun har børnene: Dorthe,
Birthe og Grethe.
G.V. er landbrugs- og havebrugsuddannet i 1958. Hun overtog gården i 1970.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12 ha., der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i tiden 1970-89.

BOGENSEVEJ 525, "VIEMOSEGAARD", NÆSBYHOVED-BROBY,
5270 ODENSE N, tlf. 65-978085.
EDNA MARIE NIELSEN, husmor,
født d. 28.-9.-1906, datter af
Ane Marie og Anders Hansen
Nielsen, gift d. 21.-5.-1931 med
Niels Peder Nielsen, død, søn af
Karen Kirstine og Anders Niel
sen. Parret har børnene: Hans,
død, og Grete.
N.P.N. overtog gården i 1947
fra sine forældre, som købte den i 1890.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 13,8 ha., der er frasolgt 1,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne står tomme.
BORREBYVEJ 30, "STENBOGAARD", FANGEL, 5260 ODEN
SE S, tlf. 65-961797.
ANDY OG EDITH JENSEN, gård
ejere.
A.J. er født d. 28.-10.-1939, søn
af Hertha og Harald Jensen, gift
d. 5.-12.-1964 med E.J., født d.
25.-3.-1941, datter af Ellen og
Rasmus Vestermark. Parret har
børnene: Karin, født d. l.-l.1966, og Lars, født d. 3.-3.-1968.
A.J. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for Danish Crown. Ægteparret
overtog gården i 1960 fra Rasmus Broby Madsen. Den er udflyttergård fra Fangel
efter brand. Gården er under omvurdering på grund af sammenlægning.
Areal 78,8 ha., heraf 6,8 ha. mose og eng. Der er tilkøbt 68,8 ha. og forpagtet 12 ha.
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1982 er der renoveret og tilbygget og opført slagtesvinestald, i 1983 er der opført
klimastald. Desuden er der maskinhus fra 1977, foderlade fra 1981, gylletank fra 1979
og 2 gastætte siloer fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 312 årssøer,
ca. 1.200 solgte smågrise og ca. 5.100 slagtsvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er vinterraps, konservesærter, sukkerroer og solbær. Der er 3 traktorer, 2
mejetærskere, markvanindingsanlæg og rendegraver. På gården er ansat 1 fodermester,
3 fuldtids medhjælpere og 1 skoledreng på deltid.
A.J. og E.J. ejer og driver også Kirkevej 44, Fangel, 5260 Odense S, og Allestedvej
71, Fangel, 5260 Odense S.

BRÆNDEKILDE BYGADE 4, "BRÆNDEKILDEGAARD", BRÆNDEKILDE, 5250 ODEN
SE SV, tlf. 65-961388.
PETER JÆGER HANSEN, pelsdyravler, født d. 7.-3.-1950, søn af Annelise og Søren
Hansen, gift d. 18.-6.-1977 med Isa Juul, medhjælpende hustru, født d. 21.-3.-1951,
datter af Kirsten og Anders Juul. Parret har børnene: Tina, født d. 2.-12.-1976, Pia,
født d. 17.-12.-1979, og Lars, født d. 11.-2.-1986.
P.J.H. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra sine svigerforældre, nuværend ejer er 3.
generation på gården, som indtil 1784 var præstegård.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 90 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet. Kostalden fra 1800-tallet benyttes nu til kornop
bevaring. Lade og maskinhus er opført i 1939 efter brand. Mellem 1977 og 1988 er der
opført minkfarm, hvor der opdrættes 2.000 minkavlstæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, hvede, byg (fremavl), vinterraps og foderærter. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo. På gården er ansat 2 medhjælpere og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BØGILDSHØJVEJ 21, "ENGHAVEGAARD", FANGEL VESTER TORP, 5260 ODENSE S.
BØRGE ANDERSEN, gårdejer, omtales under Lovbjergvej 100, Fangel, 5260 Odense S.
B.A. overtog gården i 1975 fra Emilie og Hans Laurits Andesen. Gården har været i
slægtens eje siden 1600-tallet.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 19,3 ha., heraf 1,8 ha. skov. Der er frasolgt 1,1 ha.
Avlsbygningerne er opført i 1890 og tidligere.
B.A. ejer og driver også Lovbjergvej 100, Fangel, 5260 Odense S.
BØLLEMOSEGYDEN 50, "BØLLEMOSEGÅRDEN", RAVNEBJERG, 5491 BLOMMENS 
LYST, tlf. 65-967447.
HENRIK STRØGER HANSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1954, søn af Edna og Christian
Strøger Hansen, gift d. 27.-6.-1981 med Vibeke Hansen, medhjælpende hustru, født d.
25.-7.-1953, datter af Hilde og Børge Hansen, Odense. Parret har sønnen Mark Niels,
født d. 29.-5.-1987.
V.H. er radiograf.
H.S.H. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 2.240.000. Areal 62 ha., heraf 10 ha. mose og skov. Der er tilkøbt 12
ha. og frasolgt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og har fået nyt tag i 1982. Der er opført 2 kostalde og
kombineret lade og maskinhus fra 1942. Desuden findes der ensilagesilo, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 31 ungdyr
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, frøgræs, vinterraps,
korn og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, korntørreri med
varm luft og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
H.S.H. ejer og driver også Fladbjergvej 15, Ravnebjerg, Odense SV.
BØLLEMOSEGYDEN 58, "STORE GRYNBORG", RAVNEBJERG, 5491 BLOMMENS
LYST, tlf. 65-967900.
BIRGIT ALMIND PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1957, datter af Ellen Margrethe
og Knud Jensen, Odense, gift d. 8.-9.-1979 med Flemming Godt Pedersen, medejer,
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født d. 3.-9.-1953, søn af Margrethe Godt og Gunner Pedersen, Søvang. Parret har
børnene: Kim, født d. 10.-7.-1978, og Stine, født d. 2.-3.-1984.
B.A. og F.G.P. driver sammen engrosvirksomheden "Palm Kartofler Aps", der handler
med kartofler og løg. F.G.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Ægteparret overtog
ejendommen d. 1.-4.-1979 fra Poul Anker Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 14,9 ha., heraf 1,7 ha. fredet skov. Der er frasolgt 6
ha., 11 ha. er bortforpagtet til Vangeledsgårdsvej 50.
Stuehuset er opført i 1898 og gennemrestaureret senest i 1988. Fra 1898 til 1960 var
der udelukkende svinestalde på gården. I avlsbygningerne har der tidligere været
hestestutteri. De 5 længer fra 1898 er nu ombygget til: 1 længe med heste, 1 længe
med garage og værksted, 2 længer til kartoffellager, i 1983 blev længe nr. 5 revet
ned, ny lagerhal på 400 kvadratmeter er opført, i 1988 opførtes endnu en længe. På
gården er der 1 travhest og 1 pony. Der er 1 traktor, diverse maskiner til kartoffel
pakkeriet og 1 lastvogn. Der er ansat 8 faste medhjælpere på gården.
Ejerne er desuden medejer af Burkalvej 5, Søvang, Østerhøjst.
BØLLEMOSEGYDEN 89, RADBY, 5491 BLOMMENSLYST, tlf. 65-967959.
OVE SIMONSEN, husmand, født d. 22.-8.-1944, søn af Christina og Eli Kristian Si
monsen, gift d. 6.-5.-1967 med Oda Jensen, rengøringsassistent, født d. 27.-3.-1945,
datter af Laura og Hans Peder Jensen. Parret har børnene: John, født d. 6.-10.-1967,
Lene, født d. 30.-3.-1969, og Anni, født d. 1.-12.-1973.
O.S. er vinduespolerer. Han overtog gården d. 15.-11.-1987 fra Hans Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 6,6 ha.
Stuehus, kostald og lade er opført i 1925. Stuehuset er senest restaureret i 1988. Der
er hønsehus fra 1955 og maskinhus fra 1950. På gården er der får, 30 høns og 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og brændefyr. Der er ansat fremmed arbejdskraft.
BØLLEMOSEGYDEN 144, "LILLE BIS
BJERG", RADBY, 5491 BLOMMENSLYST,
tlf. 65-967063.
HOLGER ILLUM NIELSEN, gårdejer,
født d. 30.-5.-1921, søn af Berta og
Thorvald Nielsen, gift d. 28.-9.-1948
med Karen Johanne Hofmann Larsen,
født d. 31.-3.- 1927, datter af Ellen og
Ejner Larsen. Parret har sønnen Søren.
H.I.N. er uddannet på Kærhave Land
brugsskole. Han overtog gården d.
1.-4.-1962 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 39 ha.,
heraf 8 ha. fredsskov og 5 ha. eng og mose, Der er tilkøbt 5 ha., frsolgt 5,5 ha. til
motorvej og bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1860. Kostald og lade er opført i 1908. Desuden er der maskin
hus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 stk. fedekvæg
af racerne Charolais, RDM og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, korntørreri med varm og kold
luft samt brændefyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

DAHLSVEJ 40, "DAHLSGAARD", SVENSTRUP, 5260 ODENSE S, tlf. 66-150410.
NIELS PEDER LYSEMOSE, gårdejer, født d. 17.-5.-1926, søn af Kaja og Moritz
Lysemose, gift d. 5.-5.-1949 med Kathrine Kromann, husmor, født d. 5.-1.-1926,
datter af Hansine og Kristen Kroman. Parret har børnene: Mogens, født d. 9.-11.1958, Kirsten, født d. 8.-4.-1960, Jørgen, født d. 18.-2.-1963, og Anne, født d. 3.10.-1967.
N.P.L. er uddannet på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1957 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.515.000. Areal 22 ha., heraf 2,5 ha. skov og krat. Der er frasolgt 2
ha.
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Stuehuset er opført i slutningen af 1800-tallet. Avlsbygningerne omfatter kostald,
svinestald og lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og sukkerro
er. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden er der plansilo. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
N.P.L. ejer og driver også Kohavegyden 9, Dømmestrup, 5792 Årslev.

DAHLSVEJ 75, "ANNEXGAARDEN", STENLØSE, 5260 ODENSE S, tlf. 66-150105.
KNUD PEDER KNUDSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1925, søn af Ebba og Anton Knud
sen, gift i 1956 med Kathrine Vædele, husmor, født d. 24.-12.-1924, datter af Anna og
Peder Vædele. Parret har børnene: Karen, født d. 20.-9.-1957, og Hans, født d. 20.11.-1960.
K.P.K. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra sine for
ældre. Den er udflyttergård fra Stenløse.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30,8 ha., heraf 1,7 ha. skov. 28 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1905 og restaureret. Kostald, svinestald, lade og maskin
hus er opført i 1900, kostalden er ombygget til svinestald, desuden er der opført
hjælm i 1921.
DAMHAVEVEJ 41, "DAMGAARD",
SCT. KLEMENS, 5260 ODENSE
S, tlf. 66-150856.
HANS CHRISTIAN DAMGAARD
HANSEN, gårdejer, født d. 28.11.-1942, søn af Agnes og Aksel
Damgaard Hansen, gift i 1966
med Solvejg Damgaard Jensen,
sygeplejerske, født d. 7.-1.-1945,
datter af Karen og Harald Jen
sen. Parret har børnene: Ulla,
født d. 11.-9.-1968, Lise, født d.
7.-2.-1971, og Søren, født d.
28.-5.-1981.
H.C.D.H. er uddannet på Næsgård Landbrugsskole, han er næstformand for Nordfyns
Landboforening, sidder i bestyrelsen for Set. Klemens Elforening, i bestyrelen for De
fynske Landboforeninger og i bestyrelsen for Fangel Miljø- og Energiselskab. Han
overtog gården i 1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1917.
Ejendomsskyld 3.370.000. Areal 66 ha., der er tilkøbt 21 ha. og forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Der er opført løsdriftsstald i 1977,
svinestalde i 1932 og 1972, klimastalde i 1976 og 1990, maskinhus i 1983 og gylletank
1975. Desuden er der en gylletank fra 1989, som ejes af Energiselskabet. Gården
drives med en svineproduktion på 320 årssøer og ca. 7.300 solgte smågrise årligt.
Desuden er der en ammekobesætning på 11 ammekøer og 17 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, frøgræs (rajgræs og rødsvingel),
sukkerroer, vinter- og vårraps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver,
desuden plansilo og korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 foder
mester og 2 medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DAVINDE BYGADE, 12, "ENGHAVEGAARD", DAVINDE, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65922055.
OVE CORNELIUSSEN, gårdejer, født i 1930, søn af Mari og Christian Corneliussen,
Davinde, gift i 1956 med Birthe Fisher, medhjælpende hustru, født i 1932, datter af
Ella og Aage Fisher. Parret har børnene: Hanne, født i 1957, Henrik, født i 1962, og
Jens, født i 1963.
O.C. er i bestyrelsen for Vandværket, er kredsformand for Venstre og er medlem af
skatteankenævnet i Odense. Han overtog gården i 1960 fra Mette Corneliussen, nuvæ
rende ejer er 9. generation på gården, som blev købt i 1697.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 30 ha., heraf 8 ha. skov, 1 ha. eng og 15 ha. grusgrav.
Stuehuset er opført i 1945 efter brand. Bindestald og lade er opført i 1945. Gården
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drives med en ammekobesætning på 5 ammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne
Simmentaler og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer.

DA VINDE BYGADE 25, "LUNDSGAARD", DAVINDE, 5220 ODEN
SE SØ, tlf. 65- 972184.
JOHANNES JUUL HENRIKSEN,
gårdejer, født i 1931, søn af
Hanne og Otto Henriksen, gift i
1961 med Inger Thomsen, med
hjælpende hustru, født i 1932,
datter af Maren og Alfred Thom
sen. Parret har børnene: Helle,
født i 1962, Kirsten, født i 1965,
og Lene, født i 1967.
J.J.H. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole og er brandfoged. Han overtog gården d. 20.-8.-1965 fra sin far, nu
værende ejer er 9. generation på gården, som blev købt fri d. 20.-3.-1829 fra "Sanderumgaard" for 2.100 rigsbankdaler i sølv. Slægtens kan føres tilbage til 1664. I 1829
var gården på 46,8 ha.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 101 ha., heraf 14 ha. skov, 5 ha. eng, 24 ha. sø og
grusgrav samt 3 ha. mose. Der er tilkøbt 57 ha. og bortforpagtet 5,5 ha. samt 7,2 ha.
til en gartner.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret senest i 1975. Der er opført bindestald i
1949 og maskinhus på 460 kvadratmeter i 1978. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, rug, raps, sukkerroer, byg og kartofler. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg,
kartoffellægger. Desuden er der tårnsilo og brændefyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
J.J.H. ejer og driver også Davinde Bygade 21, hvor datter og svigersøn bor.

DA VINDE BYGADE 36, "ELMEGAARD", DAVINDE, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65-972089.
LIS NIELSEN OG KNUD KNUDSEN, gårdejere.
L.N. er gift med Ib Nielsen, faglærer. Parret har børnene: Trine, født d. 30.-12.-1980,
Rikke, født d. 25.-9.-1982, og Lise, født d. 14.-3.-1984.
L.N. er gartnerimedhjælper. Hun overtog gården i 1973 fra Knud Knudsens sviger
forældre, I. og K.C. Pedersen. Nuværende ejere er mindst 7. generation på gården,
som indtil 1924 var fæstegård under "Sanderumgaard". Far og datter ejer gården i
fællesskab.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 32 ha., heraf 2,2 ha. mose og 3 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført i 1948 efter brand. Kostald, svinestald og lade er opført i 1953,
desuden er der maskinhus. K.K. ejer og driver også Thorupvej 70, Thorup, 5220 Odense
SØ.

DYREDVEJ 70, RADBY, 5441 BLOMMENSLYST, tlf. 65-967446.
FREDE LINDBERG, landmand, født d. 14.-8.-1918, gift d. 31.-5.-1952 med Maren,
husmor, født d. 19.-1.-1926. Parret har børnene: Hans og Niels.
F.L. er uddannet driftsleder fra Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.3.-1951 fra Hessbjerg, Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 10,5 ha., der er tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne omfatter kostald, lade, maskinhus og
foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 8 ungdyr og 6 slagte
kalve af racen RDM og Jersey. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med kold luft.
Desuden er der træ- og olifyr. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation
bruges til høst og såning.
DYREGRAV VÆDE VEJ 95, TROELSE, 5491 BLOMMENSLYST, tlf. 65-967526.
PETER JURGENSEN, lærer, født d. 6.-9.-1951, søn af Martin og Elsa Jurgensen, bor
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Grete og Finn Mikkelsen. Parret har datteren Mia Marie.
P.J. overtog gården d. 15.-12.-1990 fra Villy Jørgensen. Den er bygget af Ester
Jørgensens forældre i 1904 og er blevet ejet af Villy og Ester Jørgensen siden engang
i 1940'erne.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 2,3 ha.
Stuehuset er på 125 kvadratmeter. Der er kostald på 130 kvadratmeter og andels
frysehus på ca. 80 kvadratmeter. P.t. er der ingen drift på gården, men der er planer
om en hest, nogle får og høns.
DYREGRAV VÆDE VEJ 100,
"TEGLGAARDEN", HUSEMOSE,
5491 BLOMMENSLYST.
NIELS NYMAND OG HELLE
CLAUSEN, servicemontør og stu
derende.
N.N. er født d. 18.-3.-1961, søn
af Edel og Mogens Nymand, bor
sammen med Helle Clausen, født
d. 4.-7.-1962, datter af Birgit og
Ebbe Clausen.
Parret overtog gården d. l.-ll.1987 fra Steen Sigersted.

Ejendomsskyld 610.000. Areal 1,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret i 1987/88. Avlsbygningerne omfatter
kostald, svinestald, maskinhus og udendørs køresilo.
DYREGRAV VÆDE VEJ 115, HØJBJERG, 5491 BLOMMENSLYST.
NIELS SIGERSTED, husmand, født d. 30.-7.-1924, søn af Mathilde og Charles Siger
sted, gift d. 28.-7.-1953 med Erna Madsen, husmor, født d. 23.-2.-1932, datter af
Karen og Ove Madsen. Parret har børnene: Birgitte, Sten, og Marianne.
N.S. overtog gården d. 10.-7.-1953 fra Søren Bolther.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 20,7 ha., der er tilkøbt 16, 3 ha. og forpagtet 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1894. Malkestald og løsdriftsstald til køer er opført i 1970, so
stald 1959. Desuden er der maskinhjælm, foderlade, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen RDM, desuden er der en svineproduktion på 6 årssøer og 30-40 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og mark
vandingsanlæg. Desuden er der fodersilo til foderblanding. Maskinstation bruges til
såning og høst. På gården er ansat 1 skoledreng til hjælp.
DYREGRAV VÆDE VEJ 185,
"GL. DYREGRAVVÆDE", UBBERUD, 5491 BLOMMENSLYST,
tlf. 65- 967037.
JØRGEN ESBJERG JØRGENSEN,
proprietær, født d. 27.-2.-1930,
søn af Paula og Hans Ejnar Jør
gensen, gift i 1958 med Nina
Schiødt Jeppesen, lægesekretær,
født d. 10.-6.-1937, datter af
Ellen og Harry Jeppesen. Parret
har børnene: Hans, født d. 10.4.-1959, Ole, født d. 17.-12.1961, og Birgit, født d. 2.-10.-1966.
J.E.J. er uddannet på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far,
den har været i slægtens eje siden 1763.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 77 ha., heraf 26 ha. skov. Derudover er der forpagtet
69 ha.
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lade 1868 og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på ca. 1.800
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, raps og
foderærter. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og
kold luft. På gården er ansat 1 medhjælper.
J.E.J. ejer og driver desuden Askebyvej 52, Askeby, 5471 Søndersø.

EJLSTRUPVEJ 75, "TANGGAARD",
EJLSTRUP, 5200 ODENSE V, tlf.
65-941724.
JOHANNES BREUM CHRISTIAN
SEN, gårdejer, født d. 8.-11.-1942,
søn af Marie Breum og Tage
Christiansen.
J.B.C. er uddannet på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1982 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal
40,6 ha., der er tilkøbt 4,4 ha.,
frasolgt 1 ha. og forpagtet 1,7
ha.
Stuehuset er fra begyndelsen af 1800-tallet. Avlsbygningerne, kostald, svinetald og
lade, er fra 1800-tallet, der er bygget spaltestald til ungdyr i 1979, gylletank i 1979
og udendørs køresilo i 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 77 slagtekalve
af racen SDM og en svineproduktion på ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og rug. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker, des
uden plansilo med kold lufts tørreri samt brænde/oliefyr. I sæsonen er der ansat 1
medhjælper.
J.B.C. ejer og driver også Højbjergvej 18, Højbjerg, 5200 Odense V, med 2,7 ha. Byg
ningerne her er udlejet.
EJLSTRUPVEJ 170, "NY LILLE EJLSTRUP", EJLSTRUP, 5200 ODENSE V, tlf. 65942848.
JENS LOTTRUP NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1938, søn af Jenny og Niels Jacob
Nielsen, gift i 1974 med Anna Hansen, køkkenleder, født d. 20.-8.-1945, datter af
Karen og Hans Jørgen Hansen. Parret har børnene: Anette, født d. 28.-10.,-1973, og
Hanne, født d. 27.-11.-1975.
J.L.N. er uddannet på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sine
forældre, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje i
ca. 200 år.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. skov. Der er tilkøbt 1,3 ha.
Stuehuset er opført i 1700-tallet. Kostalden fra 1926 er ombygget til svinestald i
1970, svinestald og lade er opført i 1952, maskinhus 1978. Gården drives med en
svineproduktion på 10 årssøer og ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er vårraps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

ELMELUNDSVEJ 107, "ELMELUNDGAARD",
ELMELUND,
5200 ODENSE V, tlf. 66-169952.
JØRGEN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 25.-6.-1933, søn af Ras
mus Andersen, gift i 1969 med
Anne Klausen, husholdningslærer 
inde, født d. 13.-10.-1935, datter
af Hans Klausen. Parret har bør
nene: Finn og Torben.
J.A. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men d. 1.-4.-1957 fra sin far-
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broder, Laurits Andersen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Derudover er der
forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1887, kvægstald i 1917, svinestald i 1979, maskinhus og gylletank
i 1981. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 41 ungdyr af racerne RDM
og SDM samt 14 årssøer og 600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri
samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
ELMELUNDSVEJ 118, "HJØRNEGAARD", ELMELUND, 5200 ODENSE V, tlf. 66-169083.
POUL ESKELUND ANDERSEN,
gårdejer, født d. 28.-3.-1936, søn
af Elisabeth og Rasmus Ander
sen, gift d. 2.-12.-1967 med Han
ne Larsen, pædagogmedhjælper,
født d. 21.-1.-1941, datter af
Jenny og Mads Larsen. Parret
har datteren Lene, født d.
27.-6.-1969.
P.E.A. er uddannet på Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra sin far. Gården har været i
slægtens eje siden 1805.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1917. Avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er opført i
1936. Kostalden er ombygget til svinestald i 1971, der er bygget nye svinestalde i
1969 og 1976, der er opført maskinhus i 1991, fodersiloer og gylletanke i 1981 og
1985. Desuden er der 2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 80
årssøer og ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionene salgsafgrøder er konser
vesærter og vinterraps. Der er 2 traktorer, anpart i mejetærsker, plansilo og korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Hanne Andersen ejer fødegården, Stenoddevej 41, Vemmenæs, Tåsinge, 5700 Svend
borg. Denne gård er bortforpagtet.
ELMELUNDSVEJ 120, "LINDEGAARD", ELMELUND, 5200
ODENSE V, tlf. 66-169628.
PEDER BRAMVEL RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 7.-12.-1936, søn
af Ester og Johannes Peter Ras
mussen, gift d. 2.-3.-1963 med
Kirsten Skovlund Rungsøe, kom
muneassistent, født d. 31.-3.-1941,
datter af Mary Kirstine og Hel
ge Skovlund Rungsøe. Parret har
børnene: Anne Mette, født d.
22.-11.-1964, og Mogens, født d. 29.-7.-1966.
P.B.R. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1969 fra
sin far.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 34,1 ha., heraf 3 ha. mose. Der er tilkøbt 7,7 ha. og
forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1882. Avlsbygningerne er opført i 1920, kostald og svinestald er
genopført efter brand og ombygget til hestestalde. På gården er der 20 rideheste og
travere opstaldet. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2
traktorer, tårnsilo og halmfyr fra 1980. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
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GL. KORUP, 5210 ODENSE NV,
tlf. 65-942983.
FINN PLOUGHELD OG BIRTHE
STOBBERUP, gårdejere.
F.P. er søn af Edith og Hans
Aage Plougheld, Holev, og gift d.
27.-8.-1977 med Birthe Stobberup.
F.P. er gartner og har gartner
uddannelse. B.S. er gartner og
zoneterapeut. Parret overtog

gården d. 1.-2.-1979 fra Jørgen Aage Voss.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 13,8 ha., heraf 1,7 ha. skov og 0,55 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1944 og restaureret senest i 1984. Avlsbygningerne omfatter
hestestald og lade fra 1930 samt maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er pot
teplanter til eksport. På gården er der 1 traktor og diverse gartneriinventar. Der er
ansat 2 gartnere, 3-4 gartneriarbejdere og 5-10 skolebørn i sæsonen.

ESPESTOK 70, TRØSTRUP, 5210
ODENSE NV, tlf. 65-942279.
THORVALD JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 1.-1.-1905, søn af Anna
og Anders Peter Jakobsen.
T.J. er enkemand og har børne
ne: Ellen, Gerda og Åse.
T.J. overtog gården d. 1.-5.-1928
fra Hans Nielsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 11
ha., heraf 0,55 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1936. Avls
bygningerne omfatter kostald,
svinestald og roehus. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 1
traktor, maskinstation bruges til høst og gødning.
ESPESTOK 140, "LINDEGAARD",
TRØSTRUP, 5210 ODENSE NV,
tlf. 65-964082.
EJVIND ANDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-3.-1912, søn af Ingrid
og Christian Andersen, gift d.
26.- 11.-1939 med Hilda Hansen,
husmor, født d. 20.-7.-1916, dat
ter af Petrine og Peter Hansen.
Parret har datteren Jonna, født
d. 20.-3.-1946.
E.A. er uddannet på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 11.-11.-1955 fra sine svigerforældre, den har været i familiens eje siden 1915.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31,8 ha., heraf 0,55 ha. fredsskov og 1,1 ha. eng og
mose. Der er bortforpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1927, desuden
er der maskinhus og foderhus. På gården er der 1 traktor.

FANGELVEJ 75, "FANGEL VESTERGAARD", FANGEL, 5260 ODENSE S, tlf. 65961301.
HANS HAMMELEV RASMUSSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1923, søn af Anna Laura og
Peter Christian Rasmussen, gift d. 16.-12.-1956 med Esther Margrethe Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d. 13.-11.-1925. Parret har datteren Hanne, født d.
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H.H.R. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sine
forældre. Den er udflyttergård fra Fangel By.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45 ha., heraf 1,7 ha. skov. Der er tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890. Avlsbygningerne som omfatter kostald, svinestald,
lade og maskinhus, er alle, opført omkring 1890. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, maltbyg og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

FANGELVEJ 130, "HØJSTRUPGAARD", FANGEL, 5260 ODEN
SE S, tlf. 65-963721.
FINN THORSLUND, gårdejer,
født d. 29.-10.-1958, søn af Gre
the og Rasmus Thorslund, gift d.
29.- 6.-1985 med Karin Westergaard Jørgensen, sygehjælper,
født d. 15.-7.-1961, datter af
Magda og Karl Jørgensen.
F.T. er uddannet på Korinth og
Dalum landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-10.-1990 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er udflyttergård fra
Fangel By.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34,4 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret i 1982/83. Der er opført kostald i
1958, ungdyrstald i 1981, svinestald 1958, som er ombygget til kvægstald i 1979, lade
opført 1958, maskinhus 1981 og gylletank 1989. Gyllebeholderen hører under Fangel
Miljø- og Energiselskab, som producerer biogas. Desuden findes udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 72 ungdyr og 30 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og sukkerroer. Der er 3
traktorer.
F.T.s far, Rasmus Thorslund, hjælper til på gården.

FANGELVEJ 145, "MULTOFTEGAARD", FANGEL, 5260 ODEN
SE S, tlf. 65-961064.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født
d. 15.-8.-1936, søn af Astrid og
Knud Andersen, gift i 1966 med
Aase Eriksen, medhjælpende hu
stru, født d. 12.-4.-1942, datter
af Erna og Erik Eriksen. Parret
har børnene§ Dorrit, født d.
9.-11.- 1968, og Kurt, født d.
16.-8.- 1971.
E.A. er uddannet på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 som dødsbo efter Rasmus Poulsen Ras
mussen. Gården er udflyttergård fra Fangel.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 50 ha., heraf 1 ha. mose og eng og 1 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført i 1856. Kostald og svinestald blev ombygget i 1929-30, kostalden
er ombygget til svinestald i 1970. Lade og maskinhus er opført i 1974 og 1990. Gården
drives med en svineproduktion på ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, græsfrø og konservesærter. Der er 3 trak
torer, I mejetærsker og markvandingsanlæg, desuden plansilo og korntørreri med varm
og kold luft. På gården er ansat medhjælpere i sæsonen. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
E.A. ejer og driver også Fangelvej 150, Fangel, 5260 Odense S.
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ERIK ANDERSEN, gårdejer, omtales under Fangelvej 145, 5260 Odense S.
E.A. overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Carl Andersen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. skov og 0,5 ha. eng.
Stuehus, kostald og svinestald er opført i 1907, lade og maskinhus i 1932. Gården
drives sammen med Fangelvej 145, 5260 Odense S.

FRAUGDE-KÆRBY-VEJ
166,
"LANGLØKKEGAARD", FRAUG
DE-KÆRBY, 5220 ODENSE SØ,
tlf. 65- 951271.
CARL AAGE FREDERIKSEN,
gårdejer, født d. 25.-12.-1920,
gift d. 14.-9.-1948 med Helga
Frederiksen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-6.-1925. Parret har
børnene: Karin, født d. 4.-8.-1949,
og Niels, født d. 28.-6.-1952.
C.Aa.F. er uddannet på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1952 fra Karl Jacob Sørensen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 23,9 ha. og der er forpagtet 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1835. Kostald, lade og maskinhus er ligeledes opført
svinestald i 1971. Gården drives med en svineproduktion på ca. 200 slagtesvin
desuden er der en ammekobesætning på 3 ammekøer og 5 slagtekalve af racen
ford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, byg, hvede og
ærter. På gården er der 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en
markarbejdet.

1835,
årligt,
Herefoder
del af

FRAUGDE-KÆRBY-VEJ 176, "MARIESMINDE", FRAUGDE-KÆRBY, 5220 ODENSE
SØ, tlf. 65-951081.
ASTRID RITA OLSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1926, datter af Karen Line og Albert
Frederiksen, Lunde, gift i 1949 med Jens Olav Olsen, gårdejer, født d. 15.-4.-1924,
søn af Rigmor og Jens Laurts Olsen, Lunde. Parret har børnene: Jørgen, født d. 26.6.-1950, Karen Marie, født d. 11.-12.-1952, og Ingvil, født d. 18.-2.-1959.
A.R.O. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1934 fra Marie
Jespersen. Gården har været i slægtens eje i flere generationer, den var tidligere
fæstegård under "Selleberg". A.R. og J.O.O. flyttede ind på gården i 1952. Til gården
hører et tidligere fodermesterhus, som er lejet ud.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 36,5 ha., der er frasolgt 7 ha. og forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1846. Kostalden er opført i 1965, ombygget delvis til svinestald i
1975, gammel kostald er ombygget til svinestald, svinestald og lade er opført ca.
1846. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og græsfrø. Der er
2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

FRAUGDE-KÆRBY-VEJ 186, "STÆVNEGAARDEN", FRAUGDE-KÆRBY, 5220 ODEN
SE SØ, tlf. 65-951517.
NIELS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1943, søn af Lise og Christian
Hansen, gift d. 23.-3.-1968 med Ellen Grethe Pedersen, medhjælpende hustru, født d.
31.-3.-1947, datter af Edith og Henrik Pedersen. Parret har børnene: Niels Ulrich,
født d. 19.-4.-1970, Jan Michael, født d. 12.-3.-1972, og Ingrid Birgitte, født d.
1.-2.-1977.
E.G.P. er medlem af Fraugde Menighedsråd.
N.C.H. er fabriksarbejder og er uddannet på Næsgård Landbrugsskole, han er sekretær
i Frøavlerforeningen. Han overtog gården i 1974 fra sin mor, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som var fæstegård under "Selleberg".
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 52,5 ha., heraf 1,1 ha. skov. Der er frasolgt 16 ha. og
forpagtet 14 ha.
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Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret i 1968. Svinestalden er opført i 1976,
lade 1990, maskinhus 1977 og gylletank 1976. Maskinhal og lagerrum er opført i 1990
efter brand. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, hvede,
byg, græsfrø og juletræer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FREDSKOVVEJ 13, ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978148.
HARRY PEDERSEN, gartneriejer, født d. 3.-10.-1921, søn af Agnes og Anton Pe
dersen, gift i 1951 med Gerda Elise Jakobsen, medhjælpende hustru, født d.
4.-10.-1930, datter af Erna og Thorvald Jakobsen. Parret har børnene: Gitte, født d.
13.-4.-1952, Anni, født d. 26.-5.-1956, og Lisa, født d. 14.-4.-1959.
H.P. er gartneriuddannet. Han drev gartneriet sammen med sin far fra 1948 og over
tog faderens del i 1960. Gartneriet var i perioden 1943-45 okkuperet af tyskerne i
forbindelse med bygning af flyveplads og blev overtaget fra Staten i 1947.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 9,3 ha., der er tilkøbt 5,5 ha. og bortforpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1936. Der er opført lagerbygning i 1936, drivhuse og fyrrum i
1960-63. Planteproduktionens salgsafgrøder er potteplanter til eksport. På gården er
der 1 traktor. Der er ansat 1 medhjælper og 1 skolepige.
FREDSKOVVEJ 44, ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978025.
ARNE PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1941, søn af Marie og Aage Pedersen, gift
d. 5.-11.-1966 med Inger Guldager, husmor og demonstratrice, født d. 27.-7.-1947,
datter af Martha og Aksel Guldager. Parret har børnene: Merete, født d. 20.-3.-1967,
og Mikael, født d. 4.-3.-1973.
A.P. er produktkonsulent og har været på Beder Gartnerskole. Han overtog gården i
1971 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som er en ud
flyttergård fra Allesø i 1863 efter brand. Gården var fæstegård under Kronen indtil
1764 og derefter under Dallund indtil 1852.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 18,8 ha., heraf 5,5 ha. skov og eng. Der er bortforpag
tet 11 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er opført i 1863. Stuehuset
er gennemgribende restaureret i 1989. Kostald og svinestald er delvis ombygget til
hestestald. På gården er der en årsammekobesætning på 5 ammekøer og 5 slagtekalve
af blandet race. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FREDSKOVVEJ 47, ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978188.
KAJ JAKOBSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1927, søn af Kerstine og Jørgen Jakobsen,
gift d. 12.-7.-1952 med Jane Poulsen, husmor, født d. 22.-9.-1930, datter af Johanne
og Svend Poulsen. Parret har sønnen Svend-Jørgen.
K.J. overtog gården d. 1.-5.-1952 fra Christian Olsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 8,8 ha. og der er forpagtet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og restaureret senest i 1976/77. Avlsbygningerne omfatter
svinestald fra 1927, som er tilbygget i 1975-83 og maskinhus. Gården drives med en
svineproduktion på 35 årssøer og 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede og roer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges
til udkørsel af gødning og roeoptagning.
FREDSKOVVEJ 150, "ALLESØ
SKOVGAARD", ALLESØ, 5270
ODENSE N, tlf. 65-978123.
SØREN HVIID, gårdejer, født d.
2.-8.-1958, søn af Karen og Pe
ter Hviid, bor sammen med Lilli
an Clausen, institutionsleder,
født d. 13.-5.-1958, datter af
Ellen og Hans Clausen.
S.H. er uddannet på Korinth og
Dalum Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1982 fra sin far.
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Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 50 ha., heraf 3 ha. mose. Der er tilkøbt 17 ha. og
forpagtet 35 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er opført i 1917. Kostald og
svinestald er renoveret og tilbygget i 1983. Desuden er der gylletank fra 1983. Gården
drives med en svineproduktion på 90 årsskøer og ca. 2.000 solgte smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, vinterraps, foderærter og
konservesærter. Der er 1 traktor og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1
medhjælper, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
FÄREBJERGVEJ 38, "ELLEGAARD", ELMELUND, 5250 ODENSE SV.
LARS JACOB PEDERSEN, gårdejer, omtales under Gammel Højmevej 235, 5250
Odense SV.
L.J.P. overtog gården i 1974 fra Jens P. Koch.
Ejendomsskyld 4.270.000. Areal 83 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1920. Maskinhus i 1980. Gården drives i samdrift med Gammel
Højmevej 235, som L.J.P. også ejer.

GAMMEL HØJMEVEJ 75, "HØJMEGAARD", HØJME, 5250 ODENSE SV, tlf. 66171459.
CARL BØRGE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1928, søn af Sofie og Laurits
Jørgensen, gift i 1959 med Else Risager, husmor, født d. 16.-1.-1933, datter af
Kirstine og Ejnar Risager. Parret har børnene: Nina, født i 1959, Hanne, født i 1961,
Per, født i 1963, og Elin, født i 1965.
C.B.J. overtog gården i 1964 fra sin far. Gården har været i slægtens eje siden 1630,
den var tidligere fæstegård under "Kristiansdal Hovedgaard".
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 30 ha., der er frasolgt 7 ha. og forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1856. Kostald, svinestald, lade og maskinhus er alle opført i
1917, kostald og svinestald er ombygget til hestepension. På gården er der 32 heste i
pension. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo og korntørreri med varm og kold luft. På
gården er ansat 2 medhjælpere og der bruges lidt maskinstation.
GAMMEL HØJMEVEJ 78, "VEJGAARD", HØJME, 5250 ODENSE SV, tlf. 66-170506.
CARL CHRISTIAN LARSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1939, søn af Johanne og Carl
Aage Larsen, gift i 1966 med Inger, død i 1987. Parret har sønnen René, født d.
17.-8.-1972.
C.C.L. er uddannet på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sine
forældre. Gården var tidligere fæstegård under "Kristiansdal Hovedgaard".
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 15 ha., der er frasolgt 5,5 ha. og forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og senest restaureret i 1980. Svinestalden er opført i 1973
efter brand, der er bygget til i 1979, lade opført 1973, maskinhus 1966, og gylletanke
1980 og 1990. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, ca. 2.000 solgte
smågrise og ca. 800 slagtesvin årligt. Desuden er der en ammekobesætning på 1
ammeko og 2 slagtekalve, krydsninger mellem Jersey og Simmentaler. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med
varm og kold luft. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GAMMEL HØJMEVEJ 92, HØJME, 5250 ODENSE SV, tlf. 66-170647.
ANTON NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1928, søn af Rasmine og Johannes Nielsen,
gift d. 22.-5.-1968 med Edel Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 4.-10.-1924,
datter af Juliane og Peder Pedersen.
A.N. overtog gården i 1955 fra sine forældre. Gården var tidligere fæstegård under
"Kristiansdal".
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 18,2 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Kostald opført 1620 og ombygget i 1960, lade genopført i
1983 efter brand, maskinhus opført i 1948 og 1970. Gården drives med en kvægproduk
tion på 17 årskøer og 17 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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JESPER FELSTED, gårdejer, født d. 28.-9.-1959, søn af Viggo Pedersen.
J.F. har grønt bevis fra Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra
sin far.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 33 ha., der er tilkøbt 15 ha. og forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900. Avlsbygningerne består af kostald og lade. Gården
drives med en kvægproduktion på 120 slagtekalve af racen RDM. Derudover er der en
minkfarm. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, sukkerroer, raps, hvede og
maltbyg. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

GAMMEL HØJMEVEJ 105, "GRØN
KÆR", HØJME, 5250 ODENSE
SV, tlf. 66-171800.
BENT LARSEN, gårdejer, født d.
31.-3.-1936, søn af Maxtina og
Richard Larsen, gift d. 1.-10.-1960
med Edith Stærmose, lægesekre
tær, født d. 8.-4.-1936, datter af
Karen og Aksel Victor Stærmose.
Parret har børnene: Michael,
født d. 7.- 1.-1963, og Henrik,
født d. 21.- 5.-1967.
B.L. er afdelingschef. Han over
tog gården i 1972 fra Svend Thuesen.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 34 ha., der er tilkøbt 5 ha. og forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Kostald er ombygget til hestestald i 1972, svinestald er
ombygget til garage og halmlade, der er opført ridehus i 1974, laden er ombygget til
plan tørringsanlæg i 1986, maskinhus opført 1981. På gården er der 3 rideheste og 17
heste i pension. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, konservesærter,
sukkerroer, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GAMMEL HØJMEVEJ 110, "HØJGAARD", HØJME, 5250 ODENSE SV, tlf. 66-172872.
FREDE BANG OLSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1945, søn af Marie Bang og Johannes
Bender Olsen, gift d. 7.-9.-1968 med Kirsten Jacobsen, sygeplejerske, født d. 6.-9.1945, datter af Marie og Svend Jacobsen. Parret har børnene: Hans Henrik, født d.
16.-6.-1969, og Astrid Helene, født d. 8.-5.-1972.
F.B.O. overtog gården i 1978 fra Martha Rask.
Ejendomsskyld 4.250.000. Areal 68 ha., heraf 1,1 ha. mose. Der er tilkøbt 53,3 ha. og
forpagtet 82 ha.
Stuehuset er opført i 1944 efter brand. Kostald og svinestald er opført i 1944, lade og
maskinhus i 1984. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, sukkerroer, raps
frø, konservesærter og foderærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr fra 1984.

GAMMEL HØJMEVEJ 148, HØJME, 5250 ODENSE SV, tlf. 66-171354.
NIELS EMIL JENSEN, husmand, født d. 5.-6.-1940, søn af Kathrine og Hans Jensen,
gift i 1964 med Tove Hanne Hansen, husmor, født d. 2.-8.-1941, datter af Elvira og
Viggo Hansen. Parret har børnene: Arne, født d. 12.-6.-1965, og Kurt, født d. 19.10.-1968.
N.E.J. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 6,5 ha., 6 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1937 og i restaureret i 1983. Kostald fra 1939 er ombygget til
svinestald i 1967, svinestalde er opført i 1939 og 1970, lade i 1939. Der er brændefyr.
GAMMEL HØJMEVEJ 200, "DRIGSTRUPGAARD", BELLINGE, 5250 ODENSE SV, tlf.
65-961609.
HANS OVE KILDEMOES, gårdejer, født d. 19.-10.-1932, søn af Marie og Harald Kil-
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demoes. H.O.K. er uddannet på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra
sine forældre, nuværende ejer er 6. generation på gården, som tidligere var fæstegård
under "Kristiansdal Hovedgaard".
Ejendomsskyld 6.250.000 (i vurderingen er gården Sanderumvej 55 medtaget). Areal
103 ha., der er tilkøbt 53 ha. og forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880. Kostald og lade er opført ca. 1918, kostalden er
ombygget til svinestald, der er bygget maskinhus og tilbygning i 1980. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, raps og konservesærter. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, desuden plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm og kold
luft. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
GAMMEL HØJMEVEJ 235, "KILDEMOSEGAARD", KILDEMOSEN, 5250 ODENSE SV,
tlf. 65-962303.
LARS JACOB PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1938, søn af Edith Kirstine og Hen
rik Christian Pedersen, gift d. 11.-10.-1969 med Elsebeth Aremark, medhjælpende
hustru, født d. 20.-6.-1947, datter af Harriet og Aage Magnus Aremark. Parret har
børnene: Jens Christian, født d. 5.-1.-1971, Niels Jørgen, født d. 28.-11.-1972, og Lars
Henrik, født d. 27.-5.-1979.
L.J.P. er uddannet på Korinth Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i Nordfyns
Landboforening. Han overtog gården i 1970 fra Holmstrup Planteskole. Gården var op
rindelig en 3-længet gård bygget omkring 1750, men nedbrændte til grunden i 1974.
Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 72 ha., heraf 22 ha. skov og mose. Der er forpagtet
60 ha. Stuehuset er opført i 1975. Korntørreri, lagerplads og maskinhus er opført i
1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, byg, hvede og
raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver, desuden plansilo, korntør
reri med varm og kold luft samt halmfyr fra 1986. På gården er ansat 1 medhjælper.
L.J.P. ejer og driver også Fårebjergvej 38, 5250 Odense SV.

GRØNVEJ 100, "EGEKÆRSLUND", VOLDERSLEV MARK, 5260 ODENSE S, tlf. 66150233.
ARNE LUNDSGÅRD NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1946, søn af Elise og Aksel
Lundsgaard Nielsen, gift d. 7.-2.-1970 med Birgitte Rasmussen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-4.-1948, datter af Else og Ernst Rasmussen. Parret har børnene: Helle,
født d. 5.-4.-1973, og Sanne, født d. 13.-12.-1976.
A.L.N. driver maskinstation og entreprenørvirksomhed, han er uddannet på Dalum
Landbrugsskole og sidder i bestyrelsen for Fynske Maskinstationer. Han overtog gården
d. 1.-11.-1977 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 12,6 ha. og der er forpagtet 90 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret senest i 1980. Kostald, svinestald og lade
var oprindelig opført i 1911, men blev genopført efter brand i 1944. Maskinhuse er
opført i 1974 og 1985. Staldene er ombygget til værksteder og maskinhaller. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, vinterraps og konservesærter.
Der er 13 traktorer, 3 mejetærskere, 1 rendegraver, 1 gummiged, som anvendes i ma
skinstationen. Der er halmfyr, som er udbygget til bigballer i 1991. På gården er der
ansat 7 medhjælpere.
A.L.N. ejer og driver også Dømmestrupvej 54, Dømmestrup, 5792 Årslev, og Smede
stræde 2-4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.

GUNDERSØVEJ 20, "ROSENDAL",
GUNDERSØ, 5491 BLOMMENS
LYST, tlf. 65-967355.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 7.-8.-1956, søn af Ingrid
og Niels Nielsen, gift d. 25.-9.-1981
med Birgit Korgaard, medhjælpende
hustru, født d. 31.-10.-1957, dat
ter af Marie og Oluf Korgaard.
Parret har børnene: Linda, født
d. 30.-12.-1980, og Søren, født
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J.N. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1982 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 24,8 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1845. Kostald og svinestald er opført omkring 1920, kostalden er
ombygget til svinestald i 1970, svinestalden er renoveret i 1978, lade opført 1913 og
maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer og ca. 1.000
solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg.
Der er 3 traktorer. Gården drives som I/S sammen med Gundersøvej 40.

GUNDERSØVEJ 40, "TROELSMO
SEN", UBBERUD, 5491 BLOM
MENSLYST, tlf. 65-967053.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født
d. 14.-9.-1923, søn af Louise og
Jørgen Nielsen, gift d. 24.-9.-1955
med Ingrid Nygaard, husmor,
født d. 25.-3.-1933, datter af
Juta og Adolf Nygaard. Parret
har børnene: Jørgen og Ole.
N.N. er vurderingsmand i Odense
Kommune.
I.N. er formand for Fynske Land
boforeningers Husholdningsudvalg, medlem af bestyrelsen for De fynske Landbofor
eninger og i fællesudvalgene for huslig uddannelse.
N.N. overtog gården d. 1.-7.-1960 fra sine forældre, nuværende ejer er 10. generation.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 41,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. fredskov og
1,7 ha. eng og mose. Derudover er der forpagtet 33,5 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af gammel
kvægstald fra 1911, 2 kvægstalde fra 1977 og 1978, svinestald fra 1965, lade fra 1912,
udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en alsidig produktion på 90
årskøer, 100 ungdyr af racen SDM, og 50 årssøer, der sælges 1.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og ærter. Der er 5 traktorer. På
gården er der ansat 1 fodermester og 1 medhjælper, der bruges maskinstation til
noget af markarbejdet.
Gården drives som I/S sammen med Gundersøvej 20, som ejes af sønnen Jørgen
Nielsen.
HØJBYVEJ 105, "HØJLUND",
ALLERUP, 5220 ODENSE SØ,
tlf. 65-958120.
LARS HELMER HANSEN, gård
ejer, født d. 2.-11.-1932, søn af
Johanne og Rasmus Hansen, gift
d. 6.-3.-1971 med Gunda Morten
sen, medhjælpende hustru, født
d. 16.- 8.-1933, datter af Poula
og Peter Mortensen. Parret har
børnene: Tine Nette, født d.
1.-9.-1971, og Lars Peder, født
d. 13.-10.- 1972.
L.H.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far.
Gården har været i slægtens eje siden 1890, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 0,5 ha. skov og
0,5 ha. eng. Derudover er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1910, tilbygget i 1939 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne
består af kvægstald tilbygget, ombygget og udvidet senest i 1972, kyllingehus fra
1956, ombygget til ungdyrstald, lade fra 1952, maskinhuse fra 1976 og 1987, fodersilo
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr
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og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, plansilo, korntørreri med kold luft og
kombifyr. Sønnen Lars er medhjælper på gården.
KAMMERTOFTEN 3, TRØSTRUP, 5210 ODENSE NV.
KRISTIAN VEDEL JENSEN, gårdejer, omtales under Lavløkkevej 50.
K.V.J. overtog gården d. 8.-4.-1968 fra Kirsten Rasmussen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 0,4 ha., der er frasolgt 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af heste
stalde fra 1980-1988 og staklade. På gården er der rideskole.
K.V.J. ejer også Lavløkkevej 50.

KIRKEVEJ 44, "GAMMEL AAGAARD", FANGEL, 5260 ODEN
SE S.
EDITH OG ANDY JENSEN, gård
ejere, omtales under Borrebyvej
30.
Parret overtog gården i 1978 fra
E.J.s far, Rasmus Vestermark.
Ejendomsskyld 780.000. Areal
12,7 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1823. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1923, svinestald fra 1823 og lade fra 1823.
Parret ejer og driver også Borrebyvej 30, Fangel, og Allestedvej 71, Fangel.

KIRKEVEJ 50, "FÆSTEGAARD", FANGEL, 5260 ODENSE S, tlf. 65-961672.
ALFRED HANSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1931, søn af Marie og Jens Hansen, gift i
1958 med Gudrun Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 21.-11.-1932, datter af
Karen og Mads Jørgensen. Parret har børnene: Jørgen Steen, født d. 29.-5.-1959,
Preben Kent, født d. 13.-7.-1961, og Helene Pia, født d. 21.-4.-1966.
A.H. overtog gården d. 11.-6.-1965 fra Karl Knage. Gården har tidligere været fæste
gård under "Søbygaard" og "Brobygaard".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24 ha., der er frasolgt 2,8 ha., der er 3 ha. skov og 1
ha. mose. 20 ha. er bortforpagtet til sønnen Preben.
Stuehuset er opført ca. 1734 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra ca. 1890, renoveret i 1972, lade fra 1930, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 67 årskøer og 66 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og konservesærter. Der er
3 traktorer og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er sæsonmedhjælp.
KLAPPEN 148, "ALLERUP SKOVGAARD", ALLERUP, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65958040.
HANNE OG JENS JØRGEN MADSEN, gårdejere.
H.M. er født d.- 20.-8.-1960, datter af Lis og Erling Hansen, gift i 1987 med J.J.M.,
født d. 5.-10.-1960, søn af Else Madsen.
H.M. er agrarøkonom fra Næsgård, J.J.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Par
ret overtog gården fra J.J.M.s mor, Else Madsen.
Areal 70 ha., der er 10 ha. skov og 4 ha. eng. Der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1912 og ca. 1980, som er ombygget til svinestald, 3 minkhaller, lade og
maskinhus fra 1912 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på ca. 800
slagtesvin årligt, desuden er der 1.000 minkavlstæver. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, hvede, vårbyg, vinterraps og foderærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet, der er ansat 1 fast medhjælper.
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KONGSBJERGVEJ 10, "TEGLGAARD", STÆREMOSE, 5491
BLOMMENSLYST, tlf. 64-761986.
LAURITS BROLUND, gårdejer,
født d. 26.-8.-1918, søn af Ane
Kirstine og Jens Peter Jensen,
gift d. 30.-3.-1948 med Elly Ka
thrine Jørgensen, husmor, født d.
14.-6.-1924, datter af Jenny og
Hans Peter Jørgensen. Parret har
børnene: Poul Erik, født d. 14.5.-1949, Jenny Tove, født d. 2.-

11.-1950, og Jørgen Laurits, født d. 23.-7.-1955.
L.B. er skoventreprenør. Han overtog gården i 1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 20 ha., der er 5 ha. skov og 6 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1874 og lade og maskinhus fra 1956. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af byg, vinterraps og rug. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
KORSEBJERGVEJ 73, "STORE
KORSEBJERG", KORSEBJERG,
5491 BLOMMENSLYST, tlf. 65967082.
BENT ANDERSEN, gårdejer,
født d. 21.-3.-1928, søn af Petra
og Anders Andersen, gift d. 6.6.-1959 med Ellen Møller, med
hjælpende hustru, født d. 24.-6.1932, datter af Anna og Gunnar
Møller. Parret har børnene:
Hans, født d. 10.-7.-1958, Anders,
født d. 7.-12.-1959, Ulla, født d.
21.-1.-1963, Steffen, født d. 2.-2.-1964, og Preben, født d. 20.-10.-1967.
B.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1959 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 19,2 ha., der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1809, restaureret i 1959 og løbende. Avlsbygningerne består af
kvægstald ombygget efter brand i 1980, lade fra 1980, maskinhus fra 1988, foderhus
fra 1980, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
40-60 årskøer, 40 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo,
korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KORSGADE 4, "LUNDSGAARD", ALLESØ, 5270 ODENSE N, tlf. 65-978018.
BENT LARSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1930, søn af Gertrud Olivia og Jens Larsen,
gift d. 25.-5.-1957 med Johanne Kirstine Madsen, medhjælpende hustru, født d. 23.8.-1935, datter af Ellen og Christian Madsen. Parret har børnene: Erik, født d. 15.10.-1958, Alice, født d. 22.-12.-1960, Kirsten, født d. 9.-12.-1963, og Dorthe, født d.
11.-8.-1967.
B.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1960 fra
sin far. Gården har tidligere været fæstegård under "Dallund". Den var okkuperet af
tyskerne i 1943 i forbindelse med bygning af en flyveplads, nu Beldringe Lufthavn.
Gården blev overtaget af Staten efter Krigen og købt af B.L.s far, Jens Larsen, i
1948.
Ejendomsskyld 1.710.000., Areal 20 ha., heraf 0,75 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1859 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald og lade fra 1974 samt maskinhus fra 1962. Gården drives med en svineproduktion
på 40 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf-
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korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KORSGADE 20, "FUGLEBÆKGAARD", ALLESØ, 5270 ODEN
SE N, tlf. 65-978153.
POUL HANSEN, gårdejer, født d.
26.-5.-1921, søn af Frederikke og
Hans Marius Hansen, gift d. 11.12.-1944 med Herdis Kjemtrup,
husmor, født d. 16.-3.-1923, dat
ter af Sigrid og Peter Kjemtrup.
Parret har børnene: Peter, født i
1946, og Hans, født i 1956.
P.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i
1956 fra Aksel Andersen. Gården har tidligere været fæstegård under "Dallund", den
var okkuperet af tyskerne i 1943-45 og tilbagekøbt fra Staten i 1947.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 1,8 ha., der er frasolgt 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1652, senere tilbygget og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestalde fra 1800-tallet, nu ombygget til hestestalde, og lade
fra 1828, som også er ombygget til hestestald. På gården er der 20 heste, og der har
været drevet feriepension.

KVADRILLEVEJ 5, "HØJMARSGAARDEN", LUMBY, 5270 ODENSE N.
OLE HANSEN, gårdejer, omtales under Strandager 188.
O.H. overtog gården i 1986 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1777 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1802, svinestalde fra 1802 og 04 samt lade og maskinhus fra 1960. Gården
drives i samdrift med Strandager 188, som O.H. også ejer og driver.
KÆRBYGÅRDEVEJ 1, "KÆRBY
GAARD", FRAUGDE-KÆRBY,
5220 ODENSE SØ, tlf. 65-951216
og 65-951696 OG 65-951999.
JENS KIBÆK, proprietær, født
d. 24.-8.-1958, søn af Inge og
C.O. Kibæk, gift i 1983 med Pia
Jensen, revisor, født d. 12.-10.1959, datter af Edith og Karl
Jensen. Parret har sønnerne Mor
ten, født d. 24.-10.-1986, og Hen
rik, født d. 15.-4.-1988.
Parret driver EDB-firmaet "Kærbygaard Data".
J.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gårdenm d. 1.-1.-1979 fra sine
forældre, nuværende ejer er 6. generation på gården, som tidligere var fæstegård
under "Vejrupgaard", frikøbt omkring 1750.
Ejendomsskyld 8.200.000. Areal 160,9 ha., heraf 10 ha. skov. Der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret flere gange, senest i 1972. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald fra ca. 1900, lade fra ca. 1900 og maskinhuse fra 1973
og 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer,
hvede, byg og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården
er ansat 1 fast medhjælper samt 1 deltids. Gården drives i driftsfællesskab under
navnet "I/S Kærbygaard" ved Jens og C.O. Kibæk. Til gården hører der også 2 med
hjælperhuse.
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LABIRKSGYDEN 3, BIRKUM,
5220 ODENSE SØ, tlf. 65-972618.
ARNE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 23.-7.-1940, søn af Astrid
og Marius Andersen, gift d.
26.-11.- 1966 med Dagny Ander
sen, medhjælpende hustru, født
d. 29.-1.- 1947, datter af Anne
Marie og Alfred Andersen. Par
ret har børnene: Flemming og
Marianne.
A.A. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1969 fra sine forældre, nuværende ejer er mindst 5. generation på gården, som
er udflyttergård fra Birkum By.
Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1851 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1851, som er moderniseret og tilbygget, svinestald opført 1920, lade fra
1851, maskinhus fra 1980 og udendørs køresilo. Gården drives med alsidig produktion
på 25 årskøer og 25 ungdyr af racen RDM, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer og der bruges lidt
maskinstation til markarbejdet.

LAVLØKKEVEJ 50, "HJØRNEGAARDEN", TRØSTRUP, 5210 ODENSE NV, tlf. 65964093.
KRISTIAN V. JENSEN, landmand, født d. 26.-12.-1945, søn af Hansine og Bent V.
Jensen, gift d. 2.-8.-1968 med Else Birgit Dam, medhjælpende hustru, født d. 7.-12.1945, datter af Eva og Villy Dam. Parret har sønnerne Jens og Klaus.
K.V.J. har været på landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i Landboforeningen. Han
overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 46,8 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha. Der er 0,6 ha. fredskov
og skov og 3,3 ha. eng, der er forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført ca. 1830 og løbende istandsat. Avlsbygningerne består af kostalde
og ungdyrstald fra 1923, 1973, 1977 og 1979, slagtesvinestald og sostalde fra 1923 og
1975, lade, maskinhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig
produktion på 80 årskøer, 100 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne RDM, Jersey og
SDM, og 55 årssøer, der sælges 800 smågrise og 150 slagtesvin årligt, desuden er der
3 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er vintersæd, sukkerroer, vårbyg og raps. Der
er 7 traktorer, 1 mejetærsker, rør- og maskinmarkvandingsanlæg, tårnsilo, korntørreri
med varm og kold luft og varmegenindvindingsanlæg fra køletank. På gården er der
ansat 1 fuldtids medhjælper og 1 skoledreng, maskinstation bruges til noget af mark
arbejdet. K.V.J. ejer og driver også Kammertoften 3.
LILLELUNGVEJ 44, "MOSELUND",
ALLERUP, 5220 ODENSE SØ,
tlf. 65-958253.
JOHANNES OLSEN, gårdejer,
født d. 3.-4.-1933, søn af Inger
og Harald Olsen, gift i 1987 med
Elsebeth Hansen, rengøringsassi
stent, født d. 30.-6.-1941, datter
af Else Hansen.
J.O. forpagtede gården i 1951 og
overtog den i 1962 fra sin mor,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 610.000. Areal
16,5 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 1,6 ha. skov, og forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret og udvidet. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestalde fra 1941, lade fra ca. 1800 og maskinhus fra 1985.
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Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterraps, hvede, vin
terbyg og havre. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
LINDESKOVGYDEN 20, HØJBY, 5260 ODENSE S.
HENRY BOERRING, gårdejer, omtales under Rindebækvej 20.
H.B. overtog gården i 1978 fra Marie Arum.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 7,3 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, svinestald og lade. Gården drives sam
men med Rindebækvej 20, som H.B. også ejer.

LINDESKOVGYDEN 81, "LINDESKOVGAARD", HØJBY, 5260 ODENSE S, tlf. 65-958022.
MOGENS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 21.-10.-1939, søn af
Astrid og Knud Andersen, gift d.
25.-5.- 1968 med Rita Andersen,
økonomaoverassistent, født d.
30.-9.- 1940, datter af Astrid og
Ejnar Andersen. Parret har søn
nen Claus, født d. 28.-8.-1973.
M.A. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i
1971 fra sin far, nuværende ejer er 9. generation på gården, som tidligere var fæste
gård under "Dalum Kloster" og "Hollufgaard". Den er udflyttergård fra Højby i 1840.
Ejendomsskyld 5.050.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3 ha. skov, 1 ha.
eng og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1841, restaureret i 1901 og løbende moderniseret. Avlsbygninger
ne består af kvæg- og svinestalde fra 1880, ombygget i 1948 og frem, lade fra 1841,
halmlade fra 1913 og maskinhus fra 1984. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer, hvede, byg og konservesærter. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet og der er ansat sæsonmedhjælp.
LOVBJERGVEJ 25, "HØJGAARD", FANGEL, 5260 ODENSE S, tlf. 65-961060.
ULRIK JØRGENSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1962, søn af Emmy og Christian Jør
gensen.
U.J. har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1989
fra sin far, nuværende ejer er 8. generation på gården, som tidligere var fæstegård
under "Søby Søgaard".
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 2,8 ha. skov og 2
ha. eng og mose. Derudover er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1890, svinestald fra 1890, som delvis er ombygget til kvægstald, lade fra
1890, som er ombygget til kvægstald, maskinhus fra 1990 og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 39 årskøer og 50 ungdyr af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
U.J.s forældre er bosat på gården.
LOVBJERGVEJ 40, "FANGEL MØLLEGAARD", FANGEL, 5260 ODENSE S, tlf. 65961014.
ESBEN MØLLEGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1949, søn af Rosa og Wilfred
Hansen.
E.M.H. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet i
Nordfyns Landboforening, som kredsrepræsentant for Fangel og formand for Menig
hedsrådet i Fangel Sogn. Han overtog gården i 1972 fra sin far, nuværende ejer er
mindst 9. generation på gården, som har været slægtsgård siden slutningen af 1600-
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blev frikøbt i 1807 og udflyttet fra Fangel By i 1922.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 2 ha. skov og mose
og forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1921, svinestald
fra 1922, lade fra 1919 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en svineproduktion
på ca. 600 slagtesvin årligt, desuden er der 6 årsammekøer, 1 tyr og 6 ungdyr og
slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, vinter
byg, hvede, sukkerroer, konservesærter og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
plan- og tårnsiloer og korntørreri med varm og kold luft. På gården er der ansat 1
fodermester og 1 medhjælper, desuden bruges der maskinstation til lidt af mark
arbejdet.

LOVBJERGVEJ 100, "LOVBJERG", FANGEL, 5260 ODENSE S, tlf. 65-901011.
BØRGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1924, søn af Emilie og Hans Laurits
Andersen, gift d. 12.-3.-1960 med Kirsten Hansen, medhjælpende hustru, født d. 26.4.-1937, datter af Martha og Rasmus Hansen. Parret har børnene: Morten, født d.
8.-8.-1960, Hanne, født d. 16.-10.-1961, Ole, født d. 10.-6.-1963, og Susanne, født d.
20.-3.-1969.
B.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-5.-1954 fra Carl
Larsens arvinger. Gården, der blev udflyttet fra Fangel By i 1872, var tidligere Mensalgaard under kirken i Fangel.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 31,9 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 1 ha. skov og 1
ha. mose.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade fra 1872, maskinhus fra 1970, som senere er tilbygget, og
udendørs køresiloer. Gården drives som alsidigt landbrug med 20 årskøer, 20 ungdyr og
10 slagtekalve af racerne RDM/SDM, og 15 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg og vinterraps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
B.A. ejer og driver også Bøgildshøjvej 21, Fangel.

LUMBY-TÅRUP-VEJ 34, "FRISBJERGGAARD", LUMBY-TORP, 5270 ODENSE N, tlf.
65-954025.
BENT OLE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1956, søn af Agathe og Erik Ras
mussen, gift d. 2.-8.-1980 med Kirsten Jakobsen, sygeplejerske, født d. 29.-5.-1961,
datter af Marie og Willy Jakobsen. Parret har sønnen Andreas, født d. 11.-4.-1987.
B.O.R. overtog gården d. 20.-7.-1990 fra Jens Madsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 49 ha., heraf 0,5 ha. fredskov.
Stuehuset er opført omkring 1725, løbende ombygget og restaureret. Avlsbygningerne
består af kvægstald, som er ombygget til svinestald, svinestald tilbygget i 1964, lade
fra 1870 og maskinhus fra 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer, hvede, byg og juletræer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges ikke fremmed arbejdskraft
på gården.
LUMBY-TÅRUP-VEJ 59, "MAETOFTEGAARD", LUMBY-TORP,
5270 ODENSE N, tlf. 65-955131.
ARNE INGEMANN HANSEN,
gårdejer, født d. 2.-6.-1946, søn
af Else og Laurits Hansen, gift
d. 7.-6.-1969 med Inge-Lise Ole
sen, økonomaassistent, født d.
26.-8.- 1946, datter af Karen og
Edvard Olesen. Parret har børne
ne: Torben, født d. 22.-9.-1972,
Bjarne, født d. 17.-6.-1975, og
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A.I.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin morfar,
Morten Nielsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1820. Gården har tidligere været fæstegård under "Set. Hans Kloster", Odense.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Derudover er der for
pagtet 41,6 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1899, som er ombygget til svinestald i 1969, svinestald fra 1973 og lade fra
1899. Gården drives med en svineproduktion på ca. 700 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, vinterraps, byg og hvede. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

LUMBY-TÅRUP-VEJ 65, "ELMEGAARD", LUMBY-TORP, 5270
ODENSE N, tlf. 65-955131.
LAURITS HANSEN, gårdejer,
født i 1912, søn af Rasmus Han
sen, gift i 1942 med Else Niel
sen, husmor, født i 1921, datter
af Mary og Morten Nielsen. Par
ret har sønnen Arne, født i 1946.
L.H. har været på Fyns Hus
mandsskole. Han overtog gården
d. 1.- 5.-1938 fra Niels Jesper
Nielsen. Gården er en gammel

4-længet gård med portindkørsel.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 20,9 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Arne.
Gårdens bygninger består af den gamle 4-længede gård + lade og maskinhus fra 1948
og 1955. Der er plansilo.
LUMBY-TÅRUP-VEJ 91, "DAL
GÅRD", LUMBY-TORP, 5270
ODENSE N, tlf. 65-955548.
ERIK CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 7.-11.-1937, søn af Mary
og Rasmus Christiansen, gift d.
6.-10.-1962 med Helga Jeppesen,
medejer og hjemmehjælper, født
d. 15.-2.-1943, datter af Martha
og Rasmus Jeppesen. Parret har
børnene: Jeanette, født d. 27.12.-1964, og Jesper, født d. 28.8.-1970.
E.C. overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er 0,5 ha. mose og
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af 3
svinestalde fra før 1800 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion
på 75 årssøer, der sælges 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, fremavlskorn, hvede, vinterbyg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

LØKKEGRAVENE 91, "SKOVSBOGÅRD", LØKKEGRAVENE, 5270 ODENSE N, tlf.
66-189121.
ARNE ALLESØ RASMUSSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1936, søn af Anna og Aksel Ras
mussen, gift d. 25.-7.-1964 med Anna-Marie Rasmussen, født d. 10.-10.-1943, datter
af Ingrid og Knud Christian Rasmussen. Parret har børnene: Peter, født d. 17.-6.-1966,
Lene, født d. 5.-12.-1968, og Mette, født d. 20.-9.-1972.
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A.M.R. har været medlem af og formand for Lumby Skolenævn.
A.A.R. er økonomikonsulent ved Nordfyns Landboforening og har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1972 fra sine forældre, som købte den i
1945.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1865 og moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald til
fedekvæg fra ca. 1880, lade fra 1880, maskinhus fra 1955, desuden bindingsværkslænge
indeholdende karlekamre og garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg, hvede, fabriksroer og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MOSEGYDEN 12, "BÆKMARK", BRÆNDEKILDE, 5250 ODENSE SV, tlf. 65-963353.
JOHN LARSEN, HANNE JEPSEN OG RIGMOR LARSEN, gårdejere.
Gården, der drives som I/S, blev overtaget i 1981 fra W. Tranberg.
Ejendomsskyld 6.460.000. Areal 101 ha., heraf 4 ha. mose og skov.
På gården er der stuehus, kvægstald, svinestald, lade, maskinhus, udendørs køresilo og
5 hønsestalde fra 1960 og 1988. Gården drives som hønseri med en årsproduktion på
700.000 slagtekyllinger. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og frøafgrø
der. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet og der er ansat 1 fast medhjælper.
MOSEGYDEN 55, BRÆNDEKILDE, 5250 ODENSE SV, tlf. 65-963890.
FLEMMING RYTTER, gårdejer, født d. 28.-4.-1962, søn af Frida og Rasmus Laursen,
gift d. 17.-10.-1987 med Anne-Marie Hansen, gartnermedhjælper, født d. 17.-4.-1960,
datter af Bitten og Aksel Hansen.
F.R. overtog gården i 1985 fra Kaj Larsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932, som er ombygget til svienstald i 1986, svinestald fra 1932 og foderhus
fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.400
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinterraps og frøgræs.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MOSEGYDEN 79, "VOSEBO", BRÆNDEKILDE, 5250 ODENSE SV, tlf. 65-961976.
POUL ERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1933, søn af Emilie Johansen, gift d.
4.-5.-1957 med Johanne Jensen, medhjælpende hustru, født d. 4.-5.-1938, datter af
Mathilde og Christian Jensen. Parret har børnene: Torben, født d. 28.-12.-1957, Tove,
født d. 1.-5.-1960, og Tinna, født d. 8.-7.-1964.
P.E.A. driver maskinstation og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-9.-1956 fra Knud Pedersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30,7 ha., heraf tilkøbt 21,3 ha., der er 2 ha. skov og
forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850, restaureret i 1956 og ellers løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af gammel kvægstald, som løbende er ombygget 1965-90,
kvægstald fra 1975, svinestald, som er ombygget til kvægstald, kalkhal/maskinhus fra
1985, maskinhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 53 årskøer og 70 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er hvede, vinterbyg og vinterraps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummi
ged og 1 rendegraver. På gården er ansat 1 fodermester og 2 faste medhjælpere.
Svigersønnerne Karsten Pedersen og Kaj Nielsen er medejere af maskinstationen og
hjælper til på gården.
NIELSTRUPVEJ 28, "RUERGAARD", RUERNE, 5250 ODENSE SV, tlf. 65-967109.
HARALD CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1930, søn af Marie og
Viggo Jørgensen, gift d. 2.-12.-1956 med Rosa Kuchta, husmor, født d. 27.-3.-1933,
datter af Caroline og Jacob Kuchta. Parret har børnene: Pia, født d. 18.-3.-1957, og
Lone, født d. 19.-12.-1961.
H.C.J. driver et eksport/importfirma og har været på Dalum Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1972 fra sin far, nuværende ejer er mindst 6. generation.
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14,5 ha., heraf 5 ha. kirsebær og
solbær plantage samt 0,5 ha.
skov.
"Ruergaard"s stuehus er opført
omkring 1900 og restaureret i pe
rioden 1960-70. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald
og lade fra ca. 1900. Gården dri
ves udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer,
hvede, byg, kirsebær og solbær.
Der er 1 traktor, 1 tågesprøjte,
plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NIELSTRUPVEJ 53, "TRONES
HOLM", RUERNE, 5250 ODEN
SE SV.
SYLVA LARSEN, gårdejer, født
d. 11.-5.-1923, datter af Hedvig
og Magnus Petersen, gift d. 11.9.-1943 med Knud Aksel Larsen,
død i 1988. Parret har børnene:
Erling, født d. 21.-5.-1945, og
Kirsten, født d. 4.-7.-1947.
Ejendommen blev overtaget i
1978 fra Erling Larsen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal
24,2 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha., der er 0,5 ha. skov. Oorden er bortforpagtet til sønnen
Erling.
Stuehuset er opført omkring 1860 og laden i 1924.

NIELSTRUPVEJ 58, "HVIDHOLM",
RUERNE, 5250 ODENSE SV, tlf.
65-967372.
ERNST JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 28.-1.-1926, søn af Fre
derikke og Hans Marius Jørgen
sen, gift d. 20.-3.-1954 med Benta Christensen, husmor, født d.
11.-9.-1931, datter af Rasmine
og Reinholdt Christensen. Parret
har børnene: Birgit, født d. 31.1.-1952, Hanne, født d. 12.-4.1961 og Hans Henrik, født d. 1.-5.-1973.
E.J. overtog gården d. 1.-9.-1949 fra Anthon Nielsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 7,6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i slutningen af 1800-tallet og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, svinestald og lade fra slutningen af 1800-tallet samt maskin
hus. En tidligere hestegang forefindes stadig. Der er 1 traktor.

NR. LYNDELSE VEJ 1, "FUGLEKILDE", HØJBY, 5260 ODENSE S, tlf. 65-958698.
CARSTEN WOETMANN, gårdejer, født d. 23.-4.-1948, gift d. 22.-6.-1974 med Ingrid
Woetmann, gårdejer/byrådsmedlem, født d. 12.-9.-1952. Parret har børnene: Helle,
født d. 10.-7.-1964, Anja, født d. 12.-11.-1974, og Jan, født d. 7.-1.-1976.
C.W. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er medlem af Nordfyn Landboforenings
økonomiudvalg. Han forpagtede gården i 1974 og overtog den i 1976 fra Odense
Kommune.
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36,3 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha.,
der er 2 ha. eng og 3,3 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 20
ha.
"Fuglekilde" stuehus er opført i
1909 og løbende moderniseret.
Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1978, 1980, 1981, 1983
og 1988, lade og maskinhus fra
1980 og 1983, fodersiloer og gyl
letank. Gården drives med en
svineproduktion på 350 årssøer,
der sælges ca. 5.800 smågrise og ca. 2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og raps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er der
ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NYMARKEN 50, "LILLE NYMARK", GUNDERSØ, 5491 BLOMMENSLYST, tlf.
65-967049.
FLEMMING PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1954, søn af Lillian og Karl Pedersen.
F.P. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af Nordfyns kvægbrugsudvalg
og er i bestyrelsen for Odense Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1989
fra sine forældre, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1786. Den er oprindelig udstykket fra "Spedsbjerg", som i ældre tid
hørte under Set. Knuds Kloster i Odense.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 9,1 ha. og der er forpagtet 21,9 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1931, svinestald fra 1930, som er ombygget til ungdyrstald i 1982, lade fra
1931, maskinhus fra 1976 og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduk
tion på 22 årskøer og 35 ungdyr og slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med
kold luft. F.P.s forældre arbejder på gården på deltid.

NØRRELUNDEN 5, "NØRRELUND", HØJBY, 5260 ODENSE
S, tlf. 65- 957600.
AAGE ØRUM PEDERSEN OG
INGE MADSEN, proprietærer.
Aa.Ø.P. er født d. 19.-5.-1948,
søn af Edith og Vagn Ørum Pe
dersen, gift d. 26.-7.-1986 med
Inge Madsen, født d. 6.-10.-1958,
datter af Else Madsen.
Aa.Ø.P. og I.M. er begge politi
assistent og Aa.Ø.P. er desuden
personalekonsulent. Parret over
tog gården i 1989 fra I.M.'s mor. Gården har været i slægtens eje siden 1664 og var
tidligere fæstegård under "Hollvegaard" og blev frikøbt i 1815.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 51 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng. Der er bortforpagtet 41 ha. til I.M.'s bror, Christian Madsen, "Aarslevgaard".
Stuehuset er opført i 1800. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra
1870, som er om- og tilbygget i 1960 og senest ombygget i 1989 til hestestald, ridehal
fra 1990, lade fra 1870, som er ombygget til kornlade i 1980, maskinhus fra 1969 og
fodersiloer fra 1990, desuden er der gylletank. Gårdens besætning er på 3 avlshingste
af racen Dansk Varmblod, 7 avlshopper og 10 plage samt 15 opstaldede rideheste. Der
er 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er der ansat
1 fodermester og 2 medhjælpere.
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RAVNEBJERGGYDEN 48, "ELMEGAARD", LILLE UBBERUD,
5491 BLOMMENSLYST, tlf. 65967908.
ARNE HENRIKSEN, gårdejer,
født d. 28.-3.-1925, søn af Karen
Marie og Niels Peder Henriksen,
gift i 1949 med Ingrid Poulsen,
husmor, født d. 3.-1.-1926, dat
ter af Karen og Vilhelm Poulsen.
Parret har børnene: Elin, født d.
13.-6.-1953, og Carsten, født d.
13.-7.-1957.
A.H. overtog gården i 1953 fra sin morfar, Vilhelm Poulsen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 9 ha., heraf 0,75 ha. mose. 8 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1828 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra begyndelsen af 1900-talIet, svinestald og lade fra 1828 samt maskinhus.
På gården er der 1 traktor.
RAVNEBJERGGYDEN 66, "KRONEBORGGÄRD", RAVNEBJERG, 5491 BLOMMENS
LYST, tlf. 65-967100.
FAMILIEN BO, gårdejere.
Gården blev overtaget i 1964, nuværende ejere er 4. generation på gården, som kom i
familiens eje i 1824.
Areal 6 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af 2 kvæg
stalde fra 1840 og lade fra 1924. Gården drives med en kødkvægsproduktion på 15-20
årsammekøer af racen RDM. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
RAVNEBJERGGYDEN 75, "RAVNEBJERGGAARD", RAVNEBJERG, 5491 BLOMMENS
LYST.
JENS CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1971, søn af Elsebeth Aremark
og Lars Jacob Pedersen.
J.C.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra boet
efter Winther Larsen.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 100 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset, der er opført i 1890, er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade fra 1890. Gården drives sammen med faderens gård beliggende
Gammel Højmevej 235.
RAVNEBJERGGYDEN 103, "RAV
NEBJERG
SØNDERGAARD",
RAVNEBJERG, 5491 BLOMMENS
LYST.
ERLING LARSEN, omtales under
Sanderumvej 300.
E.L. overtog gården i 1978 fra
Kaj Kylborg. Den var tidligere
fæstegård under Fynske rytter
distrikt.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
20 ha.
Stuehuset er opført i 1912, des
uden er der kvægstald, svinestald, som er ombygget til hestebokse, samt lade. Gården
drives i samdrift med "Lykkenslund", Sanderumvej 300, 5250 Odense SV, som E.L. også
ejer.
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VOLDERSLEV, 5260 ODENSE S,
tlf. 66-150512.
JØRGEN ABILDGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 18.-12.-1940,
søn af Karen Magrethe og Johan
nes Jensen, gift d. 14.-8.-1965
med Karen Inge Christensen, kli
nikassistent, født d. 14.-11.-1943,
datter af Lilly og Gunnar Chri
stensen. Parret har børnene: Jes
per, født d. 20.-7.-1968, Nicolai,
født d. 23.-6.-1973, og Anders,

født d. 23.-10.-1977.
J.A.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin
far. Gården er udflyttergård fra Volderslev.
Areal 65 ha., heraf tilkøbt 52 ha., der er frasolgt 20 ha. Der er 4,5 ha. skov og 1 ha.
mose. Derudover er der forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1938, som er ombygget til svinestald i 1972, svinestald fra 1976, lade og
maskinhus fra 1978 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på ca. 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter,
vinterraps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RINDEBÆKVEJ 6, "BØGESKOV
MINDE", HØJBY, 5260 ODENSE
S, tlf. 65-958379.
LARS OTTO KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 4.-7.-1944, søn af
Ingeborg og Arne Kristensen,
gift d. 18.-5.-1958 med Bente
Knudsen, sygehjælper, født d.
3.-3.-1944, datter af Anne og
Johannes Knudsen. Parret har
sønnerne: Jakob, født d. 11.-6.1971, Rasmus, født d. 2.-7.-1973,
og Troels, født d. 7.-6.-1976.
L.O.K. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra
Helge Nielsen. Gården er udflyttet fra Højby i 1897.
Areal 39 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 4,4 ha. skov. Derudover er der forpagtet 25
ha.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1897, som er ombygget til svinestald i 1970, svinestalde fra 1897, 1970, 1976
og 1979, lade fra 1897, som er ombygget til svinestald i 1970, og maskinhuse fra 1979
og 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.800 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, byg og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft og brændefyr.
På gården er der ansat sæson medhjælp.
RINDEBÆKVEJ 12, HØJBY, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65-958148.
EJNAR STAMPE, gårdejer, født d. 26.-2.-1931, søn af Mary og Marius Stampe, gift d.
27.-10.-1956 med Magrethe Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 12.-5.-1936, datter
af Amalie og Herman Pedersen. Parret har børnene: Birgit, født d. 18.-1.-1957, Hen
ning, født d. 12.-2.-1958, Anne, født d. 22.-6.-1960, Bent, født d. 23.-10.-1962, og
Jette, født d. 29.-9.-1969.
E.S. har været på Vinding Husmandsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin svigerfar.
Gården er udflyttergård fra Højby.
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Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er ombygget i 1973/74. Avblsbygningerne består af kvægstald fra 1935, som
er udbygget i bestående rammer, svinestald fra 1935 er ombygget til kvægstald, svi
nestald fra 1968/69, lade og foderhus fra 1966, maskinhus fra 1970, gylletanke og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer og 55 ungdyr
af racen Jersey, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, sprinklervandingsanlæg,
1 gummiged, tårnsilo, staldvarme til stuehus og vindmølle. På gården er ansat 1 foder
mester og 1 fast medhjælper.

RINDEBÆKVEJ 20, ALLERUP
MARK, 5220 ODENSE SØ, tlf.
65-958343.
HENRY BJERRING, gårdejer,
født d. 28.-7.-1942, søn af Magrethe og Kristian Bjerring, gift
d. 1.-10.-1966 med Herdis Paarup, medhjælpende hustru/rengøringsassistent, født d. 28.-10.1940, datter af Kirstine og Ras
mus Paarup. Parret har børnene:
Anne, født d. 22.-5.-1971, og
Søren, født d. 17.-5.-1976.
H.B. overtog gården d. 1.-7.-1966 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 2,2 ha. margi
naljord, der er forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1907, tilbygget i 1985 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1914, som er ombygget til svinestald og tilbygget sostald i
1970, svinestald fra 1914, lade fra 1970 og maskinhus fra 1976, som er tilbygget i
1990. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der er sælges ca. 1.200
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vårraps og hvede.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
Gården Rindebækvej 21 er lagt ind under Rindebækvej 20.
H.B. ejer og driver desuden Lindeskovgyden 20.

SANDERUMGÄRDVEJ 72, "LILLIENDAL", DAVINDE, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65972748.
JOHANNES NIELSEN, husmand, født d. 1.-2.-1926, søn af Marie og Ejner Nielsen, gift
d. 2.-5.-1953 med Karla Marie Hansen, husmor, født d. 23.-2.-1923, datter af Laurine
og Peter Hansen. Parret har sønnen Torben, født i 1954.
J.N. overtog gården i 1953 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som blev købt omkring 1820.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. skov og 0,5 ha.
eng. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1830. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus fra
1974. Gården drives med en kvægbesætning på 18 årskøer og 18 ungdyr af blandet
race. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SANDERUMVEJ 191, "RØDHØJNE", SANDERUM STORMARK, 5250 ODENSE SV, tlf.
66-171096.
HENNING KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1941, søn af Julie og Ejnar Marius
Christiansen, gift i 1968 med Esther Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.1940, datter af Martha og Rasmus Nielsen. Parret har børnene: Anita, født d. 7.-8.1969, Tony, født d. 24.-4.-1972, og Jimmy, født d. 31.-10.-1974.
H.K. overtog gården i 1974 sine svigerforældre. Gården, der er en slægtsgård, har
været i familiens eje gennem 3 generationer, den er udflyttet fra Sanderum.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6 ha., og der er forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er ombygget i 1866. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget
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og grundmuret omkring 1940, tilbygget foderlade i 1980, svinestald ombygget og grund
muret ca. 1940 og ombygget til kvægstald i 1980, maskinhus fra 1980 og lade. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af racerne Jersey og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SANDERUMVEJ 193, "RØNNEBJERGGAARD", SANDERUM,
5250 ODENSE SV, tlf. 66-170830.
ARNE OLSEN OG KAREN OL
SEN, gårdejere.
A.O. er født d. 10.-9.-1931, søn
af Kristine og Karl Olsen, gift d.
11.-9.-1954 med Karen Olsen,
født Weber, født d. 20.-10.-1932,
datter af Agnethe og David We
ber. Parret har børnene: Erik,
født d. 14.-12.- 1951, Margit,
født d. 10.-1.-1957, og Kirsten,

født d. 11.-9.-1960.
A.O. har været på Dalum Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1954 fra K.O.s far,
David Weber, nuværende ejere er 3. generation.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 9,9 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende vedligeholdt og moderniseret. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinetald og lade fra 1878, maskinhus fra 1984 og ensilagesilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer og 10 ungdyr af blandet race.
Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SANDERUMVEJ 238, "RAVN
LUND", SANDERUM STORMARK,
5250 ODENSE SV, tlf. 66-170859.
JØRN ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 28.-11.-1953, søn af In
ger og Edvard Larsen.
J.E.L. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-6.-1983 fra sine forældre,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal
34,6 ha., heraf tilkøbt 21,2 ha.
Der er ialt forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1803, senere restaureret og tilbygget. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1927, som er tilbygget i 1983, lade og maskinhus fra 1980, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 70 ungdyr
og slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foder
ærter og hvede. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet og der er ansat 1 fodermester, 1 medhjælper og man har i sæsonen
ansat skolebørn.
SANDERUMVEJ 264, "TØJSBO", SANDERUM STORMARK, 5220 ODENSE SV, tlf.
65-967245.
KRISTIAN POULSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1913, søn af Maren Kirstine og Rasmus
Kristian Poulsen, gift d. 5.-12.-1942 med Kirstine Christiansen, husmor, født d.
7.-2.-1920, datter af Anna Marie og Hans Christiansen. Parret har børnene: Hans, født
d. 24.-3.-1946, Ellen, født d. 21.-4.-1949, Niels Jørgen, født d. 26.-11.-1959, og Anna,
født d. 18.-1.-1961.
K.P. overtog gården d. 1.-3.-1958 fra Marie og Niels Larsen.
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1917 efter brand og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1917 ligeledes efter brand, svinestald fra 1927, lade fra 1917 og
maskinhus fra 1927. På gården er der 3 traktorer og kornsilo.
SANDERUMVEJ 300, "LYKKENSLUND", RAVNEBJERG, 5250 ODENSE SV, tlf. 65967330.
ERLING LARSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1945, søn af Sylvia og Knud Axel Larsen,
gift d. 4.-10.-1969 med Ulla Merethe Nell Hansen, pædagog, født d. 4.-7.-1944, datter
af Anne Merethe og Niels Fill Hansen. Parret har børnene: Frank Henrik, Helle Heidi,
Solveig Susanne og Jens Kenneth.
E.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1978 fra sin far.
Gården har været i familiens eje siden 1782 og var tidligere fæstegård under Fynske
Rytterdistrikt - Dalum Kloster. I 1859 blev gården flyttet fra Ravnebjerg.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 38,5 ha. og der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Svinestalde er opført i 1991 efter
brand, lade og maskinhus 1926 samt gylletank 1991. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, byg og foderærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
E.L. ejer og driver desuden Ravnebjerggyden 103, 5491 Blommenslyst.

SKALMÅLVEJ 25, "SVÆRDRUPSTEDET", TRØSTRUP, 5210 ODENSE NV, tlf. 65942392.
KURT ANDERSEN, vejmand, født d. 3.-3.-1936, søn af Margrethe og Marius Andersen,
gift d. 25.-6.-1971 med Else Bundgaard Arentsen, lærer, født d. 26.-8.-1948, datter af
Johanne og Throels Arentsen. Parret har sønnerne: Torben, Frank og Michael.
K.A. overtog gården d. 20.-7.-1964 fra Hans Nissen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 8,3 ha., der er bortforpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er løbende istandsat. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget
til hestebokse, svinestald og maskinhus. Gårdens besætning er på 5 rideheste. Der er 1
traktor og træfyr.
SKELKÆRVEJ 2, "KORSVEJGAARD", BIRKUM, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65-972041.
HANS EDVARD BJÆRRE, gårdejer, søn af Elisabeth og Andreas Bjærre.
H.E.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården efter sine for
ældre, nuværende ejer er mindst 5. generation på gården, som er udflyttergård fra
Birkum.
Areal 29 ha. og forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1878. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald samt
maskinhuse fra 1975 og 1985. Gården drives med en alsidig produktion på 40 årskøer,
50 ungdyr og 6 slagtekalve af racen RDM, 10 årssøer, der produceres ca. 350 slagte
svin årligt, desuden er der 1 årsammeko og 1 slagtekalv af racen RDM/Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, konservesærter, byg, hvede og rug.
Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1
fast medhjælper.

SKOVHAVEVEJ 24, "HEDELUND", FANGEL HEDE, 5260 ODENSE S, tlf. 65-961449.
HARRY HANSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1931, søn af Anna og Anders Hansen.
H.H. overtog gården i 1973 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1887. Den er udstykket fra "Højgaard" i Fangel.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 15 ha., heraf ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1887, lade fra 1953 og maskinhus fra 1966. Gården drives med
en alsidig produktion på 11 årskøer og 14 ungdyr og slagtekalve af racen RDM, 7
årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, kornloft og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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SKOVMARKEN 40, "NY DYREGRAVVÆDE", 5491 BLOMMENS
LYST, tlf. 65-967459.
NIELS KRISTIAN NIELSEN, gård
ejer, født d. 10.-1.-1919, søn af
Karen og Hans Jørgen Nielsen,
gift d. 15.-6.-1945 med Else Ma
rie Pedersen, husmor, født d.
25.- 11.-1916, datter af Rasmus
Pedersen. Parret har børnene:
Bente, Birgit og Torben.
N.K.N. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1945 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31 ha., heraf 8 ha. skov og 1 ha. frugtplantage.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1922, lader fra 1825 og 1878. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og græs. Der er 2 trkatorer, 1 mejetærsker og
træfyr. Maskinstation bruges til arbejdet i skoven.

SKOVS-HØJRUP-VEJ 39, 5270 ODENSE N.
ARNE MARIUS LARNKJÆR, kvægopdrætter, født i 1926, søn af Marie Kathrine og
Hans Grom Larnkjær. A.M.L. overtog gården i 1960 fra sine forældre. Gården er en
gammel slægtsgård, som har været i familiens eje gennem 200 år.
Areal 7,4 ha., heraf 0,1 ha. skov. Stuehuset er opført i 1892. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1890, som er moderniseret flere gange, senest i 1977, lade,
maskinhus og foderhus. Gården drives med en besætning på 19 årskøer, 20 årsammekøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, græs og roer. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst og gødning.
SKOVS-HØJRUP-VEJ 42, "SKOVGAARD", 5270 ODENSE N, tlf.
65-964358.
PEDER RASMUSSEN, landmand,
født i 1917, søn af Hansine og
Camillus Rasmussen, gift i 1947
med Ane Marie Nielsen, husmor,
født i 1927, datter af Katrine og
Marius Nielsen. Parret har søn
nerne Bernt og Bjarne.
P.R. har været på landbrugssko
le. Han overtog gården d. 4.-1.1963 fra Åge Thorup. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. mose og
bakker. Stuehuset er opført i 1801 og restaureret i 1938. Avlsbygningerne består af
svinestald, ny lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på
12 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKOVS-HØJRUP-VEJ 45, 5270 ODENSE N, tlf. 65-964028.
MAX HANSEN, gårdejer, født i
1925, søn af Kirstine og Hans
Peter Dugholm Hansen.
M.H. overtog gården d. 7.-4.1949 fra Marie og Hans Jacob
Hansen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal
17,9 ha., heraf 1 ha. eng og
mose.
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Gårdens bygninger består af stuehus, kvæg- og svinestalde, der ikke bruges, lade,
maskinhus og roehus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og roer. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
SKOVS-HØJRUP-VEJ 115, 5270
ODENSE N, tlf. 65-964262.
HELGE LARSEN, husmand, født
d. 1.-11.-1930, søn af Poula og
Jens Larsen, gift d. 4.-5.-1957
med Anne Lise Rasmussen, med
hjælpende hustru, født d. 9.-11.1933, datter af Marie og Hans
Rasmussen. Parret har børnene:
Mette, Niels og Peter.
H.L. har været på landbrugssko
le, han er formand for fællesud
valget for kvæg på Fyn, formand
for Danske Husmandsforeningers Husdyrbrugsudvalg, næstformand for Statens Husdyr
brugsudvalg, næstformand for Landsudvalget for Kvæg, medlem af Egtveds bestyrelse
og næstformand for Nordfyns Husmandsforening. Han overtog gården i 1957 som ny
bygget statsejendom.
Ejendomsskyld 1.030.000. Areal 7,7 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og tilbygget i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1957, tilbygget lade i 1964 og 1973, foderhus og udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, græs og fodermajs. Der er 4 traktorer,
maskinstation bruges til noget af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
SLETTENSVEJ 259, "STORLØK
KE", LUMBY, 5270 ODENSE N,
tlf. 66-189230.
ARNE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 11.-4.-1924, søn af Laura
og Peder Johannes Pedersen,
gift d. 28.-3.-1956 med Vera
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 19.-7.-1932, datter af
Kristine og Albert Larsen. Par
ret har børnene: Peder Albert,
født d. 10.-8.-1956, Anne- Lise,
født d. 28.-9.-1958, Jørgen,
født d. 9.-1.-1961, og Helle, født d. 17.-3.-1963.
A.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Elna Nielsen.
Gården har tidligere været anneksgård til Lumby Præstegård.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1867, som er ombygget til svinestald i 1970, svinestald fra 1867, som senere
er renoveret, pakkerum fra 1970, halmrum og maskinhus fra 1982. Gården drives med
en svineproduktion på 11 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, gulerødder, peberrod, hvede og byg. Der er
2 traktorer, 1 bugsermejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, peberrodsoptager og
tårnsilo. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
SLETTENSVEJ 291, "LUNDAGER", LUMBY, 5270 ODENSE N, tlf. 66-189364.
HANS HANSEN OG INGRID HANSEN, gårdejere.
H.H. er født d. 17.-2.-1935, søn af Agnes Kirstine og Niels Peter Hansen, gift d.
3.-5.-1960 med Ingrid Christensen, født d. 4.-6.-1932, datter af Amalie og Jens
Christian Martin Christensen. Parret har børnene: Christian, født d. 20.-2.-1961, Jens,
født d. 29.-7.-1965, og Flemming, født d. 27.-9.-1966.
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Landbrugsskole. Parret overtog
gården d. 1.-4.-1960 fra I.H.s
forældre, Amalie og J.C.M. Chri
stensen. Gården er udflyttergård
fra Lumby i 1914.
Ejendomskyld 1.420.000. Areal
21,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der
er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og
løbende moderniseret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1914, lade fra 1917, som er ombygget til svinestald i 1964, maskinhus fra 1979, og garage-redskabslager fra 1917.
Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 40 ungdyr og slagtekalve af
racerne RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, peberrod,
hvede og byg. Der er 2 traktorer og maskiner til peberrodsdyrkning. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

SPEDSBJERGVEJ 80, "WESTGAARD", RADBY, 5491 BLOM
MENSLYST, tlf. 65-967072.
ANNA MARIE OG CHRISTIAN
WEST-LARSEN, gårdejere.
C.W. er født d. 11.-8.-1923, søn
af Johanne West og Rasmus Lar
sen, gift d. 20.-12.-1953 med
Anna Marie Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-10.-1932, dat
ter af Else og Vilhelm Hansen.
Parret har børnene: Erik og Jet
te.
Parret overtog gården d. 1.-3.-1961 fra C.W.s forældre, Johanne West og Rasmus
Larsen, nuværende ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Jorden er fra 1.-3.-1989
bortforpagtet til 4. generation, Lene Wolden og Erik West-Larsen.
Stuehuset er genopført efter brand i 1929. Avlsbygningerne består af svinestald, lade
og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 1.100
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
SPEDSBJERGVEJ 81, "ØSTER SPEDSBJERG", SPEDSBJERG, 5491 BLOMMENSLYST,
tlf. 65-967114.
LARS PEDER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1921, søn af Signe og Rasmus
Rasmussen.
L.P.R. har været på Ryslinge og Korinth landbrugsskoler. Han har været formand for
Ubberud Andelsmejeri. Han overtog gården d. 1.-3.-1958 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 12 ha., der er frasolgt 4 ha. til motorvej, der er 0,55
ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende istandsat. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald, lade og maskinhus fra 1940. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

STAKDELEN 122, "ALLERUP BAKKEGAARD", ALLERUP, 5220 ODENSE SØ, tlf.
65-958401.
AKSEL HØJGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1945, søn af Gerda og Anders
Højgaard Nielsen, gift d. 26.-10.-1968 med Else Kvistgaard Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 7.-3.-1946, datter af Kirsten og Arne Hansen. Parret har børnene: Sine,
født d. 23.-12.-1969, og Anders, født d. 7.-7.-1971.
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A.H.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra
Ellen og Henrik Larsen. Gården er udflyttergård fra Allerup.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. skov, og
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført efter brand i 1925, som er ombygget i 1975, ungdyrstald fra 1975,
svinestald fra 1925, som senere er moderniseret, maskinhus fra 1978, foderhus fra
1975, gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer og 95 ungdyr af racen RDM, desuden produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, sukkerroer og konservesærter. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

STAVKÆRVEJ 121, "LUNDSGAARD", THORUP, 5220 ODEN
SE SØ, tlf. 65-972112.
NIELS HANSEN, gårdejer, født
d. 11.-4.-1942, søn af Mary og
Lars Hansen, gift d. 2.-10.-1970
med Grethe Christiansen, medhjæl
pende hustru, født d. 13.-10.-1936,
datter af Emilie og Herluf Chri
stiansen. Parret har børnene: San
ne, født d. 27.-8.-1963, Carsten,
født d. 10.-10.-1965, og Lars,
født d. 13.-3.-1973.
N.H. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Danish Crown
Slagterierne og for Nordfyns Landboforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra
sine forældre, nuværende ejer er mindst 6. generation på gården, der har været fæste
gård under Hellerup indtil 1843.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som er
renoveret i 1976, svinestalde fra 1956, ombygget til ungkvæg i 1976, maskinhus og
lade fra 1973, gastæt silo fra 1983, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 87 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, sukkerroer, vinterraps og foderærter. Der er 3 traktorer, halv
part i mejetærsker og 1 gummiged. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.

STENKISTEVEJ 21, "FAURHOLM", BRÆNDEKILDE VÆDE, 5491 BLOMMENSLYST,
tlf. 64-761084.
CARL PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1932, søn af Anna og Niels Jør
gen Jørgensen, gift d. 3.-8.-1957 med Birthe Vedel Jensen, medhjælpende hustru, født
d. 18.-7.-1936, datter af Ingrid og Johannes Vedel Jensen. Parret har børnene: Torben,
født d. 29.-12.-1957, Lisbeth, født d. 3.-5.-1959, og Helle, født d. 20.-10.-1964.
C.P.J. arbejder som landbrugsafløser i den fynske landsby, han har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha., og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og løbende vedligeholdt og moderniseret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1967, svinestald fra 1957, ombygget til kvæg i 1967, lade
ombygget i 1982, maskinhus fra 1972, foderlade fra 1978 og udendørs køresilo. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og vårraps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
STENSGAARDSVEJ 20, "SØBJERGGARD", FANGEL, 5260 ODENSE S, tlf. 65-963114.
OTTO MADSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1942, søn af Elna og Lars Madsen, gift d.
20.-6.-1970 med Kirsten Bisgaard Nielsen, stewardesse, født d. 28.-7.-1944, datter af
Anna og Kalmar Bisgaard Nielsen. Parret har sønnerne Martin, født d. 30.-1.-1980, og
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Anders, født d. 18.-3.-1982.
O.M. er reserveofficer og har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog ejen
dommen i 1984 fra Karl Rasmussen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som
er udflyttergård fra Fangel By.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha., der er 1,5 ha. skov og 1
ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1880 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af løs
driftsstald til kvæg fra ca. 1880, svinestald fra 1959, lade og maskinhus fra 1986.
Gården drives med en kødkvægsproduktion på 10 årsammekøer og 10 ungdyr og slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg
og raps. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
STORE PEDERSTRUP VEJ 65, "LILLE HØJBJERG", HØJBJERG, 5210 ODENSE V.
KARL JENSEN, gårdejer, omtales under Troelsevej 275.
K.J. overtog gården d. 1.-1.-1957 fra Inger Henriette Jørgensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 12,5 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1771 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade fra 1771. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer, korn og ærter.
K.J. ejer og driver også Troelsevej 275, Ny Ryggemose.

STRANDAGER 168, STRANDAGER/LUMBY, 5270 ODENSE N,
tlf. 65-955114.
GUNNAR JENSEN, gårdejer,
født d. 21.-8.-1920, søn af Vesta
og Rasmus Jensen, gift d.
26.-4.-1946 med Johanne Knudsen,
husmor, født d. 21.-8.-1923, dat
ter af Marie og Karl Knudsen.
Parret har datteren Bodil, født
d. 24.- 4.-1953.
G.J. har været på Fyns Stifts
Husmandsskole. Han overtog gården i 1954 fra Jørgen Jørgensen. Gården er bygget på
inddæmmet strand i 1949/50.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Jorden er bortforpagtet til
datteren og svigersønnen.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1950, svinestald fra 1950, ombygget til ungkreaturer, lade, som er ombygget
til kvægstald, og maskinhus fra 1958 og 1983. På gården er der 1 traktor, plansilo og
korntørreri med varm og kold luft.

STRANDAGER 188, LUMBY INDDÆMMEDE STRAND, 5270 ODENSE N, tlf. 65955239.
OLE HANSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1946, søn af Ingeborg og Viggo Hansen, gift d.
26.-3.-1975 med Jonna Rasmussen, kontorassistent, født d. 19.-9.-1951, datter af Lyda
og Arnold Rasmussen.
O.H. driver maskinstation. Han overtog gården i 1976 fra Alfred Christensen. Gården
er opført på inddæmmet strand i 1952.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 10,1 ha. og der er forpagtet 230 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og ombygget i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1952, de benyttes nu som garager og lagerrum, samt maskinhus fra
1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer,
hvede, byg og raps. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere og 1 rendegraver. På gården
er ansat 2 medhjælpere.
O.H. ejer og driver også Kvadrillevej 5, Lumby, 5270 Odense N.
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STRANDAGER 190, STRANDAGER/LUMBY, 5270 ODENSE N,
tlf. 65-955206.
JOHANNE EJERSBO HANSEN,
gårdejer, født d. 29.-7.-1915, dat
ter af Hilda Mathilde og Hans Pe
ter Ejersbo Frederiksen, gift d.
31.-5.-1942 med Andreas Hansen.
A.H. døde i 1956. Parret har bør
nene: Niels, født d. 4.-7.-1943,
Jørgen, født d. 14.-6.-1946, og
Kirsten, født d. 12.-6.-1949.
J.E.H. overtog gården i 1955 fra
Hans Andersen. Gården er bygget på inddæmmet strand.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade fra 1951 og maskinhus fra 1970.
STRANDAGER 210, "GRØNVANG",
STRANDAGER, 5270 ODENSE
N, tlf. 65-955227.
BJARNE VISSING JACOBSEN,
gårdejer, født d. 30.-3.-1942, søn
af Nora og Johannes Jacobsen,
gift d. 3.-7.-1965 med Marna
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-7.-1947, datter af Ella
og Aage Larsen. Parret har bør
nene: Charlotte, født d. 5.-1.-1971,
og Ulrik, født d. 1.-2.-1977.
B.V.J. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han købte gården d. 1.-4.-1965 fra Valter Wovs. Gården er bygget på
inddæmmet strand i 1950.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt ialt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1951, restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1951 og 1974, løsdriftsstald til ungdyr fra 1984, svinestald fra 1951,
som senere er ombygget, halmhjælm og maskinhus fra 1979, foderhus fra 1984 og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 40 ungdyr af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, maskinsta
tion bruges til den del af markarbejdet.

STRANDAGER 240, LUMBY INDDÆMMET STRAND (STRANDAGER), 5270 ODENSE
N, tlf. 65-955342.
KNUD AAGE MADSEN, landmand, født d. 23.-4.-1938, søn af Julie og Kristian Mad
sen, gift d. 2.-12.-1972 med Aase Jørgensen, gartnermedhjælper, født d. 4.-7.-1936,
datter af Karen Jørgensen. Parret har børnene: Anette, født d. 15.-1.-1960, og Brian,
født d. 17.-8.-1961.
K.Aa.M. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Kvæg
avlsforeningen Fyn. Han overtog gården d. 16.-4.-1966 fra Hans Laurits Hansen. Går
den er bygget på inddæmmet strand i 1949.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 11,2 ha. og der er forpagtet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949, ungdyrstald
fra 1967, svinestald fra 1949, som er ombygget til kvægstald i 1978, lade og maskin
hus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 27
ungdyr og 46 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukker
roer. Der er 2 traktorer og trådsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STRANDAGER 251, STRANDAGER, 5270 ODENSE N, tlf. 65-955634.
HANS OVE JOHANSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1954, søn af Erna og Edvard Johan-
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sen, gift i 1978 med Anne-Marie Christensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-12.1954, datter af Anna og Svend Aage Christensen. Parret har børnene: Klaus, født d.
5.-9.-1979, Morten, født d. 28.-6.-1982, Dorthe, født d. 17.-2.-1984, og Stine, født d.
24.-4.-1988.
H.O.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1978 fra
Folmer Andersen. Gården er opført på inddæmmet strand i 1951.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og tilbygget i 1989. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1951, som er ombygget til kvægstald i 1979, lade ombygget til kvægstald i 1979,
maskinhus fra 1985 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægbesætning på 30
årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer
og maltbyg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STYVELSVEJ 8, "STYVELSGAARD", BIRKUM, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65-972180.
AAGE MADSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1909, søn af Katrine og Anders Madsen, gift
i 1935 med Erna Andersen, datter af Johanne og Kristian Andersen. E.M. døde i 1982.
Parret har børnene: Svend Aage, Poul Anders, og Arne.
Aa.M. overtog gården i 1935 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 9 ha., der er bortforpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og heste
stald fra 1700-tallet samt lade fra 1930. Gårdens besætning er på 1 hest.
STÆRMOSEVEJ 30A, "SKOVLØKKEGAARD", BRÆNDEKILDE,
5250 ODENSE SV, tlf. 65-962443.
CHRISTIAN OLSEN, gårdejer,
født d. 9.-3.-1938, søn af Elna og
Carlo Olsen, gift d. 16.-12.-1960
med Ellen Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-1.-1942, dat
ter af Inger og Arne Larsen.
Parret har børnene: Birgit Løkke,
født d. 10.-5.-1962, Morten Tom
my, født d. 3.-4.-1966, og Jens
Erik, født d. 8.-11.-1967.
C.O. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1973 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 23 ha., heraf 3,3 ha. skov, eng og mose. Derudover er
der forpagtet 24,3 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936, svinestald fra 1936, som er ombygget til kvægstald i 1974, og lade og
maskinhus fra 1936 og 1950. Bygningerne fra 1936 er alle genopført efter brand.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 56 ungdyr af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, rug, byg og foderærter. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og brændefyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
SVENDBORGVEJ 470, "KÆRSGAARD", HØJBY, 5260 ODENSE S, tlf. 65-991173.
ANDERS HØJGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-11.-1917, søn af Karen og Aksel
Nielsen, gift i 1942 med Gerda Hansen, medhjælpende hustru, født d. 26.-5.-1919,
datter af Ella og Hans L. Hansen. Parret har børnene: Inge, født d. 8.-2.-1943, Aksel,
født d. 13.-7.-1945, og Lisbeth, født d. 26.-2.-1951.
A.H.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1941 fra
Th. E. Nielsen. Gården er udflyttergård fra Højby.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30,4 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1852 og gennemrestaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1956, ombygget til svinestald, svinestald fra 1956, lade fra 1870 og
maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges
ca. 600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konserves
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ærter, hvede og byg. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
SØNDERSØ SKOVVEJ 25, "VINDEBJERG", 5270 ODENSE N, tlf. 65-978108.
KNUD JENSEN, husmand, født d. 17.-9.-1925, søn af Kristine og Jens Peter Jensen,
gift d. 8.-4.-1950 med Erna Marie Jensen, husmor, født d. 10.-7.-1930. Parret har
børnene: Kurt Peter og Jens Peter.
K.J. overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Karen og Karl Sørensen. Gården har været
slægtsgård i ca. 100 år.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1,5 ha. eng. Derudover
er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1977-78. Avlsbygningerne består af ko
stald, svinestald, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med en alsidig produktion
på 25 årskøer og 27 ungdyr af racen Jersey, 5 årssøer, der produceres 70 slagtesvin
årligt, desuden er der 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Jersey. Der er 5 traktorer
og brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen Jens Peter er
medhjælper på gården.
THORUP BYGADE 2, "THORUP DALSGAARD", THORUP, 5220 ODENSE SØ, tlf.
65-972092.
BO SØRENSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1958, søn af Helga og Svend Sørensen, gift i
1987 med Jytte Hansen, fysioterapeut, født d. 2.-3.-1959, datter af Hanne og Erik
Hansen. Parret har sønnerne: Mads, født d. 3.-7.-1984, Søren, født d. 18.-12.-1985, og
Jesper, født d. 19.-12.-1989.
B.S. har været på Kalø og Korinth landbrugsskoler, han er i svinebrugsudvalget for
Nordfyns Landboforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sine forældre, nuvæ
rende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 42 ha., heraf 6 ha. eng og skov. Der er forpagtet 29
ha.
Stuehuset er opført i 1855 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1917, ombygget til svinestald i 1966 og senere ombygget og renoveret,
svinestald fra 1917, ombygget og renoveret flere gange, svinestald fra 1935, tilbygget
i 1958, svinestald fra 1962, drægtighedsstald fra 1975, farestald fra 1980, klimastald
fra 1984, ungdyrstald fra 1987, lade fra 1917, maskinhus fra 1990 og gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 330 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise og
ca. 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinter
raps, hvede, byg og foderærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plan
silo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet og der er ansat 1 fodermester og 2 faste medhjælpere.
B.S. ejer og driver også Allerup Bygade 17, Allerup.
THORUP BYGADE 16, "RØNNEHØJGAARD", THORUP, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65972587.
MORTEN RØNNEHØJ ULLER, gårdejer, født d. 11.-11.-1940, søn af Edel og Laurits
Uller, gift d. 8.-5.-1965 med Karen Marie Breinholt, regnskabschef, født d. 26.-10.1941, datter af Johanne og Harald Breinholt. Parret har børnene: Susanne, født d.
5.-10.-1969, Annette, født d. 17.-9.-1973, og Birgitte, født d. 4.-5.-1975.
M.R.U. udfører entreprenør- og maskinstationsarbejde, han har været på Dalum Land
brugsskole og er i bestyrelsen for planteavlsudvalget for Nordfyns Landboforening.
Han overtog gården d. 1.-7.-1973 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation
på gården, der tidligere var fæstegård under "Bramstrup".
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 29 ha., heraf 2,5 ha. skov, og forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført i 1957 efter brand, svinestald fra 1957, renoveret i 1975, ny svine
stald fra 1975, lade fra 1957 opført efter brand, maskinhus fra 1974 og halmhus fra
1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, vin
terraps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gravemaskine, plansilo og
korntørreri med varm og kold luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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ODENSE SØ, tlf. 65-959308.
LENE OG POUL VESTERGAARD,
gårdejere.
L.V. er født d. 10.-3.-1956, dat
ter af Inger og Morits Andersen,
gift d. 11.-5.-1985 med P.V.,
født d. 18.-7.-1949, søn af Agnes
og Ejler Vestergaard.
P.V. har været på Bygholm og
Dalum landbrugsskoler. Parret
overtog gården i 1984 fra L.V.s
forældre, Inger og Morits Ander
sen, nuværende ejer er 3. generation på gården, der er udstykket fra "Rønnehøj" i
Thorup sidst i 1800-tallet.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 4,4 ha. og der er forpagtet 13,3 ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1800-tallet og restaureret i 1952. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1923 og 1965, kviestald fra 1973, svinestald fra 1923, alle
disse bygninger er under samme tag, lader fra 1923 og 1965, maskinhus fra 1973 og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 45 ungdyr
af racen Jersey, desuden er der 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede og byg. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
L.V.s forældre bor på gården i en selvstændig lejlighed.
Parret ejer og driver også Allerup Bygade 74, Allerup.

THORUPVEJ 17, "LYKKEDAL", THORUP, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65-958124.
VAGN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1926, søn af Ingeborg og Aksel Jørgensen,
gift d. 21.-9.-1953 med Karen Andersen, plejehjemsmedhjælper, født d. 24.-3.-1930,
datter af Valborg og Vilhelm Andersen. Parret har børnene: Erik, født d. 26.-10.-1954,
Poul, født d. 19.-1.-1957, Birgit, født d. 15.-11.-1961, og Finn, født d. 11.-9.-1963.
V.J. og K.J. er plejefamilie. V.J. har været på Kærgård Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 21,7 ha., heraf 2 ha. krat, mose og eng. Der er for
pagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1892, genopbygget efter brand i 1921, kvægstalden er
moderniseret i 1858, svinestald delvis ombygget til kvægstald og maskinhus fra 1960,
som er udvidet i 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
sukkerroer, konservesærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, plansilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

THORUPVEJ 70, "BAKKEGAARD",
THORUP, 5220 ODENSE SØ, tlf.
65-972105.
KNUD KNUDSEN, gårdejer, født
d. 24.-11.-1923, søn af Anna og
Anders Christian Knudsen, gift
d. 9.-9.-1949 med Maren Elise
Pedersen, husmor, født d. 17.-7.1925, datter af Ingeborg og
Knud Christian Pedersen. Parret
har børnene: Jørgen, født d.
1.-9.-1951, Hans Henrik, født d.
24.-12.-1953, og Lis, født d. 18.-1.-1956.
K.K. driver Thorup Maskinstation, han har været på Korinth Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1958 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 22,3 ha., heraf 1,6 ha. fredsskov. Derudover er der
forpagtet 28 ha.
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Stuehuset er opført i 1700-tallet, delvis ombygget i 1848 og 1955 og løbende moder
niseret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald, ombygget i 1953, garage
ombygget i 1955, lade fra 1700-tallet tilbygget i 1938, halmlade fra 1990 og maskin
hus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede,
byg, vinterraps, konservesærter og spinatfrø. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere,
rendegraver, gummiged, rotorsåmaskine og halmfyr. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Gården drives som I/S sammen med sønnerne Jørgen og Hans Erik.
K.K. ejer desuden Davinde Bygade 36 sammen med datteren Lis. Der er samdrift
mellem disse gårde.

TINGKÆRVEJ 21, "HEDEGAARD", TVING, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65-972051.
CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1922, søn af Ane Dorthea og Niels
Jørgensen, gift d. 7.-5.-1955 med Ellen Hansen, husmor, født d. 22.-1.-1929, datter af
Kristine og Carl Hansen. Parret har børnene: Niels Christian, født d. 12.-6.-1956, og
Carl Otto, født d. 27.-10.-1960.
C.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sine for
ældre, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården, som er udflyttergård fra
Birkum. Den har tidligere været fæstegård under "Sanderumgaard" ca. 1830.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 36 ha., heraf 1,1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1921. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade fra 1863 og maskinhus fra 1976. På gården er der 3 traktorer.
TINGKÆRVEJ 92, TVING-BIR
KUM, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65972425.
KARL BØRGE HANSEN, gårdejer,
født d. 24.-2.-1933, søn af Karen
Marie og Emil Hansen, gift d.
10.-5.-1958 med Elsa Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
25.-5.- 1936, datter af Inger og
Niels Peter Nielsen. Parret har
børnene: Anne, født d. 27.-1.-1959,
og Tove, født d. 17.-9.-1960, og
Tommy, født d. 19.-6.-1962.
K.B.H. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1959 fra
Svend Petersen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 6,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 20,5 ha.,
heraf 2 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1974-76. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1882, som er til- og
ombygget omkring 1925, svinestald,
som er ombygget til kviestald,
halmhjælm fra 1959 og foderhus
fra 1888. Gårdens besætning er
på 28 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, byg og kon
servesærter. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
K.B.H. ejer og driver også Tingkærvej 107, Tving-Birkum.

TINGKÆRVEJ 107, TVING-BIRKUM, 5220 ODENSE SØ.
KARL BØRGE HANSEN, gårdejer, omtales under Tingkærvej 92.
K.B.H. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin svigermor, Inger Nielsen, gården har været
slægtsgård i mindst 4 generationer.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13 ha.
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Stuehuset er opført i 1898 og løbende vedligeholdt og moderniseret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1898, svinestald fra 1898, som er ombygget til kvægstald,
maskinhus fra 1976, foderhus og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvæg
produktion på 42 årskøer og 22 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, hvede, byg og konservesærter.
K.B.H. ejer og driver også Tingkærvej 92, Tving-Birkum, 5220 Odense SØ. Sviger
moderen Inger Nielsen, bor i aftægt på gården.
TINGKÆRVEJ 133, FRAUGDE,
5220 ODENSE SØ, tlf. 65-972809.
JØRGEN OVE CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 15.-6.-1944, søn
af Helga og Svend Ejnar Christen
sen, gift d. 19.-6.-1971 med Ben
te Schrøder, medhjælpende hustru,
født d. 9.-8.-1947, datter af Asta
Johanne Schrøder. Parret har bør
nene: Jane, født d. 12.-4.-1973,
og Jette, født d. 20.-1.-1976.
J.O.C. overtog gården i 1977 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbtg 4,5 ha., der er 1,7 ha. margi
naljord. Derudover er der forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1867, udvidet i 1957 og renoveret i 1983, svinestald, nu tillagt kostald,
hestestald ombygget til kvægstald, maskinhus fra 1987 og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr og slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, plansilo og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINGKÆRVEJ 169, "KIRSTINEHØJ", DAVINDE, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65-972362.
AAGE VIND RASMUSSEN og GERDA KIRKELYKKE RASMUSSEN, gårdejere.
Aa.V.R. er født d. 24.-5.-1945, søn af Sexta og Aksel Rasmussen, gift i 1967 med
Gerda Kirkelykke Jensen, kantinemedhjælper, født d. 1.-3.-1945, datter af Ruth og
Ejnar Jensen. Parret har børnene: Morten, født d. 2.-2.-1968, Kirsten, født d. 13.7.-1969, og Hanne, født d. 10.-10.-1972.
Parret overtog gården i 1975 fra Ingrid Korfitzen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 10,3 ha. og der er forpagtet 120 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1890, sostald fra 1978, lade fra omkring 1890 og halmhjælm fra 198082. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, hvede,
vinterbyg, maltbyg og vinterraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt korn
silo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er ansat 1 fodermester og 1
medhjælper.
TROELSEVEJ 14, UBBERUD, 5491 BLOMMENSLYST, tlf. 65-967150.
KAJ JUNGE JØRGENSEN, gårdejer, søn af Inger og Alfred Jørgensen.
K.J.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1977 fra
sin far.
Areal 11,8 ha., heraf tilkøbt 4,1 ha., der er 0,4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1921 og 1979,
lade og maskinhus fra 1979 og inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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MENSLYST, tlf. 65-967029.
SVEND OG HENRIK HANSEN,
gårdejere.
S.H. er født d. 15.-4.-1920, søn
af Nielsine og Hans Lorentz Han
sen, gift d. 22.-10.-1960 med Pia
Nielsen, husmor, født d. 16.-12.1934, datter af Elise og Johannes
Nielsen. Parret har sønnen Hen
rik Lorentz Hansen, født d. 21.3.-1964, som er medejer af går
den.
S.H. er bestyrelsesmedlem i Charolaisforeningen. H.L.H. har været på landbrugsskole.
Han overtog halvpart i gården d. 1.-7.-1988 fra sin far, han er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf 8,3 ha. skov og 13,8 ha. eng. Derudover
er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1920, lade og maskinhus. Gården drives med en alsidig produktion på
20 årskøer og 20 slagtekalve, af racen Charolais, samt 10 årssøer, der produceres ca.
200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, korn og frøgræs. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, korntørreri med varm og kold luft, vind
mølle og brændefyr. Gården drives som I/S af far og søn uden fremmed arbejdskraft.

TROELSEVEJ 171, "TROELSEHOLM", TROELSE, 5491 BLOM
MENSLYST, tlf. 65-967251.
EJNAR PEDERSEN, gårdejer,
født d. 9.-9.-1931, søn af Maren
Dorthea og Hans Peder Peder
sen, gift d. 21.-5.-1960 med Inge
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-12.-1932, datter af
Alma og Peder Cecilius Peder
sen. Parret har børnene: Lars,
født d. 16.-4.-1961, og Margit,
født d. 11.-7.-1963.
E.P. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Jørgen Hansen.
Areal 15,4 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 0,5 ha. skov og forpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1896, lade fra 1944, maskinhus fra 1979 og indendørs køresilo.
Gården drives med en alsidig produktion på 20 årskøer og 30 ungdyr og slagtekalve af
blandet race samt 7 årssøer, der produceres ca. 140 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, byg og foderærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetær
sker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
TROELSEVEJ 275, "NY RYGGEMOSE", HØJBJERG, 5491 BLOMMENSLYST, tlf. 65964243.
KARL JENSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1915, søn af Kirstine Marie og Jens Peter
Jensen. K.J. har børnene: Karen og Ib. Han har været på Ringsted Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-8.-1947 fra Marta Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14 ha., heraf 3,5 ha. med frugttræer. Derudover er
der forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra
1954, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 10 ung
dyr og 8 slagtekalve af racerne Simmentaler og Blonde d' Aquitaine. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er fabriksroer, korn og grøntsager. Der er 2 traktorer og
brændefyr.
K.J. ejer og driver også Store Pederstrupvej 65.
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ODENSE NV, tlf. 65-941928.
SOFUS KNUDSEN, gårdejer, født
d. 11.-2.-1927, søn af Anna og
Richard Knudsen, gift d. 12.-9.1952 med Anna Jørgensen, husmor,
født d. 21.-8.-1931, datter af
Vilhelmine og Hans Jørgensen.
Parret har børnene: Helle, Ebbe,
Sanne og Asger.
A.J. kører med mad for kommu
nen og har stofbutik.
S.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-7.-1952 fra
proprietær Rasmussen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 17,6 ha., heraf 1,7 ha. eng, plantage og skov.
Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
svinestald og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høstarbejde.
TRØSTRUPVEJ 161, TRØSTRUP, 5210 ODENSE NV, tlf. 65-964459.
ERIK FISCHER HANSEN, gårdejer, født d. 25.-5.-1932, søn af Erna og Laurids Fischer
Hansen, gift d. 25.-4.-1956 med Edith Gudrun Poulsen, medhjælpende hustru, født d.
25.-4.-1934, datter af Nora Marie og Anders Laurids Poulsen. Parret har sønnerne:
Anders, Jørgen og Per.
E.F.H. driver maskinstation og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-6.-1967 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 25 ha., heraf 0,5 ha. fredsskov. Der er forpagtet 20
ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1925 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består
af kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med en svinepro
duktion på 10 årssøer, der sælges ca. 50 smågrise og 160 slagtesvin årligt, desuden
indkøbes der 50 ungdyr, der bliver opfedet til Italienskalve. Planteproduktionens salgs
afgrøder er maltbyg, sukkerroer og raps. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere og rende
graver. Sønnen Anders er medhjælper på gården.
TRØSTRUPVEJ 180, "TRØSTRUPGAARD", TRØSTRUP, 5210 ODENSE NV, tlf. 65-964134.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 15.-10.-1927, søn af Ma
ren Kirstine og Jens Erik Jørgen
sen, gift d. 14.-11.-1953 med El
len Rasmussen, husmor, født d.
20.-12.-1927, datter af Marie og
Laurits Rasmussen. Parret har
børnene: Anne-Marie og Throels.
J.J. overtog gården d. 1.-3.-1972
fra Anna Hansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 52 ha., heraf 5,5 ha. skov og eng. Der er lejet ca. 4
ha.
Stuehuset er opført i 1899 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade, maskinhus, roehus og udendørs køresilo. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af ærter, korn, raps og fabriksroer. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med varm og kold luft samt brændefyr. Maskin
station bruges til skårlægning af raps.
J.J. ejer og driver også Stedmosevej 152 i Tommerup Kommune.
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POUL KORSGAARD LARSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1952, søn af Ellen og Oluf
Larsen.
P.K.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført ca. 1845, restaureret i 1963 og senere moderniseret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1926, svinestald fra 1897, lade fra 1943, maskinhus
og gylletank. Gården drives med en alsidig produktion på 22 årskøer og 22 ungdyr, af
racen Jersey, og ca. 250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
P.K.L.s mor, Ellen Larsen, er bosat på gården.

TYRSBJERGVEJ 46, "SKOVSGAARD", VILLESTOFTE, 5210 0DENSE NV, tlf. 66-162966.
GUNNAR LARSEN, gårdejer,
født d. 15.-7.-1934, søn af Agnes
Magrethe og Christian Larsen,
gift d. 15.-10.-1959 med Grethe
Beiskjær, medhjælpende hustru,
født d. 11.-3.-1936, datter af
Carla og Peder Beiskjær. Parret
har børnene: Jens, født d. 31.-1.1961, og Anne-Marie, født d. 7.10.-1962.
G.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som tidligere var fæstegård under
Gråbrødre Hospital i Odense.
Areal 42 ha., heraf 1 ha. skov, 2 ha. eng og mose. Derudover er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1898. Avlsbygningerne består af kvægstald, ombygget i 1972,
svinestald fra ca. 1950, svinestald og ungdyrstald fra 1976, lade fra 1891, maskinhus
fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på 40 årskøer,
50 ungdyr og 15 slagtekalve, af racerne RDM og SDM, og 30 årssøer og der produ
ceres ca. 600 slagtesvin årligt, desuden drives der hundekennel "Kennel Villestofte"
med 3 voksne hunde + hvalpe af racen Pointer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, fremavlskorn og sukkermajs. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft og brændefyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er der ansat 1 fodermester, 2 medhjælpere og praktikanter.
G.L. ejer og driver også Viernevej 4, Vierne, Søndersø.
UDSKOVVEJ 1, KORUP, 5210
ODENSE NV, tlf. 65-942178.
KARL ANDERS HANSEN, gård
ejer, født d. 22.-8.-1930, søn af
Kirstine og Laurits Hansen, gift
d. 14.-7.-1956 med Else Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
2.-10.-1928, datter af Karen og
Rasmus Jensen. Parret har søn
nen Hans Laurits, født d. 14.-5.1960.
K.A.H. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han forpagtede
gården i 1959 og overtog den i 1963 fra sine forældre, nuværende ejer er 6. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1760.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27,5 ha., der er frasolgt 6,6 ha. Der er 1,7 ha. krat
skov.
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stald fra 1887, svinestald fra 1887, som er ombygget med nyt tag, lade fra 1887,
maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på
40 slagtekalve af racerne RDM og SDM, og 8 årssøer, der produceres ca. 150 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

UDSKOVVEJ 9, "HYLDEGAARD",
KORUP, 5210 ODENSE NV, tlf.
65-941912.
ERIK MORTENSEN, gårdejer,
født d. 4.-3.-1932, søn af Olivia
og Svend Mortensen, gift i 1960
med Doris Knudsen, medhjælpen
de hustru, født d. 25.-7.-1933,
datter af Martha Hansine og
Christian Knudsen. Parret har
sønnen Gert, født d. 18.-12.-1966.
E.M. overtog gården i 1959 fra
sin far.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16,5 ha., der er frasolgt 0,7 ha. og forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1737 og restaureret i 1974 og i 1980/81. Avlsbygningerne består
af kvægstald, ombygget i 1972, svinestald, ombygget i 1959-62, lade fra ca. 1940,
maskinhus fra 1984 og fodersilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer,
25 ungdyr og 6 slagtekalve, af racen Jersey, desuden er der 4 årssøer, der sælges ca.
60 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og
fælles mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Gården drives uden frem
med arbejdskraft.

UDSKOVVEJ 15, "KORUPGAARD", KORUP, 5210 ODENSE NV, tlf. 65-942512.
HANS ERIK PLOUGHELD, proprietær, født d. 25.-7.-1931, søn af Anna og Martin
Plougheld, gift d. 2.-5.-1956 med Bodil Nellerod, husmor, født d. 14.-12.-1930, datter
af Ingeborg og Carl Christian Nellerod. Parret har børnene: Marianne, født d. 13.5.-1957, Dorrit, født d. 3.-1.-1959, og Jens Christian, født d. 30.-4.-1963.
H.E.P. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 4.180.000. Areal 103 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1944 og 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
fra begyndelsen af 1900-tallet, lade fra 1947, om- og tilbygget, og maskinhus fra
1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, rug,
raps og foderærter. Gården drives af et Aps., som ejes af Hans Erik og Jens Christian
Plougheld. Driftsselskabet ejer de maskiner, der bruges til driften.
H.E.P. ejer og driver også Amagervej 47, Morud.
VIMMELSBÆKVEJ 2, "VESTERGAARD", KIRKENDRUP, 5270 ODENSE N, tlf. 66180069.
AAGE HANSEN, proprietær, født d. 27.-12.-1930, søn af Helga og Alfred Hansen, gift
i 1958 med Lise Rasmussen, datter af Stine og Carl Rasmussen. L.R. døde i 1983.
Parret har døtrene Susanne, født d. 21.-2.-1959, og Lone, født d. 4.-7.-1961.
Aa.H. har været på Korinth Landbrugsskole, han er medlem af Fyns Amtsråd og er i
repræsentantskabet for FAF og formand for Ringe afdelingen. Han forpagtede gården
i 1958 og overtog den i 1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på
gården.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 25 ha. og frasolgt 15 ha., der er
2 ha. fredsskov. Derudover er der forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført i 1839 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1863-65 og 1966, ombygget til svinestald i 1976, svinestald fra 1863-65,
lade fra 1863-65 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en ammekobesætning på 8
årsammekøer og 12 ungdyr og slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens
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salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø, foderærter til fremavl, vinterraps, vinterbyg,
hvede og vårbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plansilo og korntør
reri med varm og kold luft. Maskinparken er i selvstændigt I/S sammen med en svi
gersøn. Aa.H. ejer og driver også "Mariendal", Torupvej 6, Torup, 5485 Skamby.

VOLDERSLEV BYGADE 10, "ENGHAVEGAARD", VOLDERSLEV,
5260 ODENSE S, tlf. 66-150219.
KNUD ERIK RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 5.-5.-1946, søn af
Ingrid og Knud Christian Rasmus
sen, gift d. 20.-5.-1972 med Bo
dil Hesel, overlærer, født d.
29.-7.- 1940, datter af Maren og
Alfred Hesel. Parret har sønnen
Anders, født d. 26.-10.-1977.
K.E.R. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog første
halvdel af gården d. 1.-7.-1975 og resten d. 1.-7.-1979 fra sine forældre, nuværende
ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden ca. 1650. Gården
er tidligere fæstegård under "Bramstrup".
Ejendomsskyld 3.750.000. Areal 73,6 ha., heraf tilkøbt 58 ha., der er frasolgt 18 ha. 5
ha. er skov og mose og forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1800-tallet, udvidet og ombygget flere gange, lade fra 1940, maskinhus
fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og
60 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter,
hvede, byg, vårraps og græsfrø. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer,
korntørreri med varm og kold luft og brændefyr. På gården er ansat 1 fodermester og
2 faste medhjælpere.
K.E.R. ejer og driver også Sallingevej 5, Ølsted, 5672 Broby.
VOLDERSLEVVEJ 100, "VOLDERSLEVGAARD", VOLDERSLEV,
5260 ODENSE S, tlf. 66-150054.
JØRGEN PEDER NIELSEN, gård
ejer, født d. 10.-6.-1950, søn af
Anna og Alfred Nielsen, gift i
1985 med Meta Egesmose Niel
sen, børneforsorgspædagog, født
d. 19.- 6.-1949, datter af Karen
og Hans Nielsen. Parret har søn
nen Mads Peder, født d. 2.-4.-1987.
J.P.N. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1983 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er
udflyttergård fra Volderslev.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1800-tallet. Avlsbygningerne består af kvægstald,
ombygget flere gange, svinestald ombygget til maskinhus, lade fra slutningen af
1800-tallet, og maskinhus fra 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer, konservesærter, hvede, byg og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
VOLDERSLEVVEJ 150, "RØNNEGAARD", VOLDERSLEV, 5260 ODENSE S, tlf. 66150135.
HERDIS JENSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1931, datter af Elise og Aksel Erlandsen, gift
i 1959 med Holger Jensen, søn af Agnes og Ejnar Jensen. H.J. døde i 1981. Parret har
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23.-10.-1967. H.J. overtog gården i 1959 fra sin svigermor. Gården har været
fæstegård under "Bramstrup" indtil 1817. Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, som løbende er ombygget til bl.a. løsdriftsstald, lade, maskinhus, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
sukkerroer, hvede og byg Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til noget af mark
arbejdet.

ØRBÆKVEJ 705, "BIRKUM MØLLEGAARD", BIRKUM, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65972035.
CARLO POVLSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1935, søn af Sigrid og Rasmus Povlsen, gift
d. 21.-7.-1965 med Marie Louise Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 18.-11.-1940,
datter af Gerda og Karl Jørgensen. Parret har børnene: Hans Erik, født d. 3.-6.-1966,
og Lisbeth, født d. 10.-10.-1969.
C.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sine
forældre, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været fæstegård under
"Sanderumgaard" indtil 1829.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er frasolgt 8 ha. Der
er 3,5 ha. mose og forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1910, som er ombygget til svinestald i 1978/79, svinestald fra 1974, lade fra
1862 og maskinhus fra 1981. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.500
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og
foderærter. Der er 3 traktorer, plansilo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

ØRBÆKVEJ 762, "ØSTERGAARD", BIRKUM, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65-972076.
HANS JENSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1927, søn af Petrine og Jens Oluf Jensen, gift
i 1956 med Gerda Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1931, datter af Astrid
og Harald Pedersen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 27.-1.-1958, Jens Oluf,
født d. 27.-3.-1959, Knud Jeppe, født d. 9.-10.-1961, og Peter Marius, født d. 28.9.-1968.
H.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1785.
Gården har tidligere været fæstegård under "Sanderumgaard".
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1915, ombygget
til goldsøer, svinestald fra 1915, farestald fra 1970, 1.500 kvadratermester kyllinghuse
fra 1965, lade og maskinhuse fra 1956, 1980 og 1985, gastæt silo og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 270 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og ca.
2.000 slagtesvin årligt, desuden er der 220.000 slagtekyllinger. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, hvede og vinterbyg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, læssetraktor og halmfyr. På gården er ansat 1 svinefodermester og 3
medhjælpere.
H.J. ejer og driver også "Aaløkkegaarden", Møllegyden 2, Rønninge, Langeskov.
ØSTAGERVEJ 87, "DAVINDE
SKOVGAARD", 5220 ODENSE
SØ, tlf. 65-972290.
AXEL HOLT MADSEN, gartner,
født d. 28.-2.-1938, søn af Johan
ne og Martin Madsen, gift i 1961
med Anne-Lis Østergaard, med
hjælpende hustru, født d. 17.-5.1939, datter af Dina og Peter
Østergaard. Parret har børnene:
Ole, født i 1963, og Erik, født i
1968.
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A.H.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Hans
Mørk Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. skov, 0,5 ha.
mose og forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af blomkål, kinakål, hvidkål, kar
tofler og konservesærter. Der er
6 traktorer, 2 markvandingsanlæg
og specialmaskiner til gartneri.
Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. Der er ansat 2
elever fast og desuden løs med
hjælp.
A.H.M. ejer og driver også "Øst
ager", Østagervej 47. Denne
gårds ejendomsvurdering 1.150.000,
areal 13,8 ha. Stuehuset er byg
get i 1938 og lejet ud.

ØSTAGERVEJ 132, "DAVINDE RIDESKOLE", DAVINDE, 5220 ODENSE SØ, tlf. 65972842.
HOLGER THERKELSEN, berider, født d. 25.-7.-1947, søn af Agnes og Edvin Therkelsen, gift i 1982 med Aase Gren Hansen, laborant, født d. 6.-4.-1942, datter af Karen
og Åge Hansen. Parret har børnene: Jens, født i 1973, og Astrid-Karen, født i 1977.
H.T. overtog gården i 1974 fra Palle Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800. Avlsbygningerne består af hestestald til 40 heste bygget i
1968 og ridehus. Gårdens besætning er på 40 heste. Der er 1 traktor og fastbrændsels
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERMARKSVEJ 75, "SMIDSTRUPHOLM", FANGEL, 5260
ODENSE S, tlf. 65-961196.
FINN JUEL JENSEN, gårdejer,
født d. 31.-12.-1960, søn af Jyt
te og Jørgen Juel Jensen, gift d.
2.-10.-1987 med Liselotte Skov
Nielsen, hjemmehjælper, født d.
2.-9.-1964, datter af Tove og
Tage Skov Nielsen.
F.J.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1984 fra Anders Krogh Lauritsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1868. Avlsbygningerne, der alle er opført i 1941 efter brand,
består af kvægstald, ombygget til svinestald i 1984/85, svinestald, renoveret i
1984/85, lade og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der
sælges ca. 900 smågrise og 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg, sukkerroer og vinterraps. Der er tårnsilo og korntørreri med varm og kold
luft. På gården er ansat 1 skoledreng. Gården drives sammen med Assensvej 25, som
ejes af faderen, Jørgen Juel Jensen.

ÅLEMARKSGYDEN 92, "BÆKGÅRD", 5270 ODENSE N, tlf. 65-978019.
HELMUTH KNUDSEN, arkitekt, født d. 18.-7.-1928, søn af Marie og Ferdinand Knud
sen, gift i 1952 med Nanna Hemmer, husmor, født d. 6.-1.-1929, datter af Petra og
Peter Hemmer. Parret har børnene: Susanne, Thomas og Pernille.
H.K. overtog ejendommen d. 1.-11.-1971 fra Nis Jørgensen.
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Ejendomsskyld 990.000. Areal 15
ha., heraf lidt mose. Jorden er
bortforpagtet.
"Bækgård"s stuehus er opført i
1889 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra
1940-50, og roehus.
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OTTERUP KOMMUNE

AGERNÆSMINDEVE3 23, "AGER
NÆSMINDE", AGERNÆS, 5450
OTTERUP, tlf. 64-871021.
BIRGIT KNUDSEN, gårdejer,
født d. 2.-9.-1948, datter af
Gudrun og Povl Knudsen.
B.K. er overassistent ved Fyns
Amt. Hun overtog gården d. 1.7.-1977 fra sin far. Den var tid
ligere slægtsgård gennem 6 ge
nerationer. I 1801 blev den ud
flyttet fra Agernæs og var fæ

stegård under "Einsidelsborg" indtil 1886.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 34 ha. Der er en pasningsaftale om jorden.
Stuehuset er opført i 1907 og gradvist moderniseret, kvægstald opført 1927, svinestald
1964, lade og maskinhus 1927. På gården er der 1 traktor.
AGERNÆSVE3 39, "AGERNÆSGAARD", AGERNÆS, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-871395.
SØREN BØEGH, proprietær, født
d. 30.-6.-1942, søn af Anne Ka
trine og Svend Bøegh, gift d.
13.- 11.-1971 med Kirsten Wieberg Møller, børnehavepædagog,
født d. 6.-9.-1946, datter af Er
na Wieberg og Arnold Georg
Møller. Parret har børnene: 3ens
Christian, født d. 12.-9.-1972, og
Rasmus, født d. 18.-12.-1979.
S.B. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Fyns
Stifts Patriotiske Selskab samt formand for planteavlsudvalget i samme. Han overtog
gården d. 18.-8.-1982 fra sin far. Den er i 1951 frasolgt fra "Egebjergaard". Gården
blev bygget i 1912 og jordtilliggendet stammer fra 10 nedlagte gårde i Agernæs by og
Agernæs mark.
Ejendomsskyld 5.600.000. Areal 132 ha. Der er pasningsaftale om de 31 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret, udbygning med kvægstald og
svinestald, der begge benyttes som lagerbygninger, er opført i 1912, lade 1912 og
tilbygget senere, desuden er der maskinhus fra 1935. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede, byg, græsfrø, sukkerroer, gulerødder og andre afgrøder til dybfrostindu
strien. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsmaskine, plansilo samt varm
og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BASTRUPVE3 3, "KRISTIANSMINDE", 3YDEGÅRDENE, 5450 OTTERUP, tlf.
64-851487.
BENDT BENDTSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1940, søn af Mary og Holger Bendtsen, gift
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medhjælpende hustru, født d. 8.12.-1946, datter af Anna og Hen
ry Schmidt. Parret har børnene:
Ole Allan, født d. 15.-8.-1967, og
Lene, født d. 23.-3.-1970.
Bendt Bendtsen har været på Da
lum Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1974 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal
19,4 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og
løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er opført i 1906. Gården drives med
en besætning på 16 årskøer, 7 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøder sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

BEDERSLEV 5, "SKOVVANG",
BEDERSLEV, 5450 OTTERUP,
tlf. 64-851192.
GERTRUD RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 4.-9.-1941, datter af Kir
stine og Christian Rasmussen,
gift d. 23.-6.-1962 med Bent
Iversen, gårdejer, født d. 9.-9.1933, søn af Martha og Karl Iver
sen. Parret har børnene: Anne,
født d. 26.-3.-1965, Lise, født d.
19.-7.-1966, og Jens Christian,
født d. 15.-8.-1974.
B.I. er skoleinspektør i Roerslev samt formand for Menighedsrådet. Parret overtog
gården d. 1.-7.-1976 fra Christian Rasmussen. Gården har været slægtsgård siden 1828
og i slægtens eje gennem 5. generationer. Den var tidligere fæstegård under "Egebjerggård" og blev frikøbt i 1876.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 39,9 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3 ha. mose og
eng.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
alle opført 1924. Gården drives med en besætning på 5 årssøer og ca. 100 slagtesvin
årligt samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, hvede, byg og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BEDERSLEV 22, "ØRNEBJERG", BEDERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851246.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1945, søn af Martha og Peter Nielsen, gift i
1972 med Ulla Christoffersen, kontorassistent og husmor, født d. 4.-9.-1950, datter af
Else Christoffersen. Parret har børnene: Ulrik, født d. 28.-3.-1976, og Henriette, født
d. 29.-3.-1973.
B.N. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra sin far.
Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
alle opført i 1927 samt maskinhus i 1968, derudover er der udendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 22 årskøer og 20 ungdyr af racerne RDM og Jersey, samt
140 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 trak
torer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BEDERSLEV 23, "ELMKÆRGAARD", BEDERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851135.
MOGENS MOGENSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1922, søn af Magrethe Kirstine og Jens
Jørgen Mogensen, gift d. 23.-10.-1955 med Ingrid Doris Lund, medhjælpende hustru,
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født d. 22.-6.-1925, datter af Karoline og Anton Lund. Parret har børnene: Grete
Kirsten, født d. 21.-3.-1956, Helle, født d. 18.-6.-1959, Niels, født d. 24.-5.-1960, og
Jens Anton, født d. 27.-5.-1964.
M.M. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, der har
været i slægtens eje siden 1901, og den blev overtaget i 1960 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 2 ha. er tørvemose.
Desuden er der forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og senest restaureret i 1940, kvægstald opført 1904 og til
bygget 1979, lader opført 1909 og 1979, maskinhus 1979, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1-2 medhjælpere.
BEDERSLEV 33, "SOLHØJGAARD", BEDERSLEV, 5450 OTTERUP.
MARTHA BENDTSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1913, datter af Marie og Bendt
Bendtsen.
M.B. overtog gården i 1962 fra sin far, den var blevet overtaget af familien i 1909.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført ca. 1865, senere restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført ca. 1865. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 1
traktor, plansilo samt kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BEDERSLEV 48, BEDERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851084.
BENDT SIMONSEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1934, søn af Ingeborg og Aksel Simonsen.
B.S. overtog gården, der har været slægtsgård gennem 5. generationer, i 1965 fra sin
moster, Amalie Nielsen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet
3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1892, lade 1880 og maskinhus 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
1.250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og foderærter. Der er 1
traktor, andel i mejetærsker, andel i halmballepresser, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BEDERSLEV 49, BEDERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851329.
HENNING JENSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1940, søn af Kirstine Erna og Aksel Jensen,
gift d. 25.-9.-1971 med Else Skovsby, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.-1949, datter
af Emma og Herman Skovsby. Parret har børnene: Morten, født i 1973, og Marianne,
født i 1975.
H.J. har været på Dalum Landbrugsskole, han var medlem af kommunalbestyrelsen
indtil november 1989. Han overtog halvpart i gården d. 1.-1.-1975 og resten d.
1.-7.-1975 fra sin far. Den har været i slægtens eje gennem 5. generationer.
Ejendomsskyld 1.640.000. Areal 20,5 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret, kvægstald og lade opført 1927,
svinestald 1928-29 og maskinhus 1976, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 58 årskøer og 15 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 1 traktor. På gården er ansat 1 medhjælper
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BEDERSLEV 54, BEDERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851761.
STEFFEN MØLLER ANDERSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1964, søn af Ellen Kirstine
Møller og Bendt Andersen, gift d. 1.-10.-1988 med Janet Nicolaisen, ekspedient, født
d. 24.-7.-1967, datter af Norma og Aage Gunnar Nicolaisen.
S.M.A. har været på Dalum og Korinth landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.8.-1986 fra Poul Simonsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 13,5 ha., heraf forpagtet 9,8 ha. agerjord og 5 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret, kvægstald opført 1929 og maskinhus
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1981, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 45 årskøer, 45 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

BEDERSLEV 61, "SÆDAGER",
BEDERSLEV, 5450 OTTERUP,
tlf. 64-851204.
POUL MAEGAARD, gårdejer,
født d. 26.-10.-1924, søn af Ma
rie og Laurits Maegaard, gift d.
30.-1.- 1962 med Dora Mette
Madsen, husmor, født d. 3.-12.1937, datter af Hansigne og Sø
ren Madsen. Parret har børnene:
Ib, født d. 8.-4.-1963, og Bo,
født d. 12.- 3.-1965.
P.M. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som oprindelig var fæstegård under "Egebjerggaard".
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 36,6 ha., heraf 2 ha. mose tilplantet med træer.
Stuehuset er opført i 1881 og løbende restaureret, kvægstalde opført 1881 og 1883,
svinestalde 1927 og 1970, lade 1881 og maskinhus 1976. Gården drives med en besæt
ning på 22 årssøer og ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, tårn- og plansilo, kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst og roer.

BEDERSLEV 75, "GYDEKÆR",
BEDERSLEV, 5450 OTTERUP,
tlf. 64-851200.
MARIE JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 12.-6.-1927, datter af
Laura og Thorvald Andersen,
gift d. 8.-5.-1951 med Poul
Bendt Jørgensen, født d. 13.-6.1923, død d. 27.-4.-1988, søn af
Axel Jørgensen. Parret har bør
nene: Anders Bendt og Kirsten.
Gården, der er udflyttergård fra
"Egebjerggaard" blev overtaget i
1963 fra Axel Jørgensen. Den
har været i slægtens eje siden 1879, gennem 5 generationer.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1846 og senest restaureret i 1970, kvægstald og svinestald er
løbende ombygget, sidst i 1971 til svinestald, desuden er der maskinhus. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJERRUMVEJ 5, NISLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-824248.
ALLAN TRÆDHOLM, gårdejer, født d. 3.-11.-1960, søn af Else og Helge Trædholm,
gift d. 21.-12.-1985 med Charlotte Andersen, pædagogmedhjælper, født d. 22.-9.-1966,
datter af Anne og Egon Andersen. Parret har børnene: Thomas, født d. 21.-1.-1987, og
Lisa.
A.T. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-6.-1985 fra
Hanne Christiansen, den er udstykket fra "Nislevgaard" i 1925.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 13,5 ha.
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i 1925 og løbende moderniseret,
kvægstalde er opført 1925 og
1975, maskinhus og foderhus
1986, desuden er der 2 udendørs
og 1 indendørs køresilo samt gyl
letank. Gården drives med en be
sætning på 60 årskøer, 60 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen Jer
sey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er hvede, ærter og byg.
Der er 3 traktorer, majshøster,
roeoptager, roesåmaskine og
staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
ansat 1 fast medhjælper og 1 skoledreng.
BJERRUMVEJ 19, BJERRUM, 5450 OTTERUP, tlf. 64-823261.
VERNER HAUGGAARD, husmand, født d. 15.-7.-1931, søn af Boline og Jørgen Hauggaard, gift d. 8.-7.-1959 med Ellen Rasmussen, plejeassistent, født d. 5.-3.-1936,
datter af Julie og Andreas Rasmussen. Parret har børnene: Carsten, Anette, Helle og
Lars.
V.H. overtog gården i 1970 fra sin far. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade opført
1905. Gården drives med en besætning på 8 årssøer. På gården er der 1 traktor.

BJERRUMVEJ 22, BJERRUM, 5450 OTTERUP, tlf. 64-822181.
VIGGO OLSEN, landmand, født d. 16.-8.-1909, søn af Marie og Rasmus Olsen, gift d.
26.-12.-1936 med Elna Andersen, husmor, født d. 16.-5.-1912, datter af Maren og Hans
Christian Andersen. Parret har børnene: Marie, Poul, Tove og Bent.
V.O. overtog gården d. 1.-3.-1944 fra Christian Nielsen. Jorden har tidligere tilhørt
Hjadstrup Præsteembede.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8,8 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Jorden er bortforpagtet til
en dattersøn.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
alle opført omkring 1900.
BJERRUMVEJ 27, BJERRUM, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821303.
JOHANNES GJALDBÆK, frugtavler, født d. 2.-11.-1918, søn af Johanne og Hans Gjald
bæk, gift d. 18.-7.-1945 med Elna Lund, medhjælpende hustru, født d. 1.-2.-1923,
datter af Jørgine og Thomas Lund. Parret har børnene: Karsten, født d. 6.-7.-1946, og
Ruth, født d. 22.-1.-1950.
J.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1946 fra sin far.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 4,1 ha. 3 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade opført
i 1906 er alle senere ombygget til lagerrum. Planteproduktionens salgsafgrøde er
æbler. Der er 2 traktorer samt brændefyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
BLADSTRUP BYGADE 9, BLADSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 65-955134.
ANNE GRETHE HANSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1935, datter af Karen og Svend
Petersen, gift d. 17.-9.-1960 med Kaj Hansen, født d. 30.-1.-1929, søn af Mary og
Laurits Hansen. Parret har sønnen Poul, født d. 20.-3.-1962.
A.G.H. overtog gården i 1970 fra sin svigerfar, gården har været slægtsgård gennem
flere generationer.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret, svinestalde opført 1970 og 1973,
lade 1916 og maskinhus 1985. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, halmballepresser samt varm og kold lufts tørreri.
På gården er ansat 1 medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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Stuehuset er opført i 1904 og
og ombygget til svinestald i
slagtesvineproduktion på ca.
sukkerroer og korn. Der er 1
en del af markarbejdet.

BLADSTRUP BYGADE 14, BLAD
STRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 65955122.
POUL SIMONSEN, gårdejer, født
d. 27.-3.-1931, søn af Mary og
Anders Peder Simonsen, gift d.
11.-10.-1975 med Veronika Simon
sen, husmor, født d. 8.-9.-1922.
P.S. overtog gården, der har væ
ret slægtsgård i flere generatio
ner, i 1965 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal
18,4 ha.
løbende restaureret, kvægstald og svinestald opført 1904
1966 og 1978, lade opført 1904. Gården drives med en
700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
traktor og andel i mejetærsker. Maskinstation bruges til

BOGENSEVEJ 40, NØRRE HØJRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851198.
POUL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1929, søn af Kirstine og Rasmus Ras
mussen, gift d. 16.-5.-1956 med Erna Andersen, medhjælpende hustru, født d. 19.12.-1929, datter af Johanne og Christian Andersen. Parret har børnene: Kurt, født d.
2.-10.-1957, Palle, født d. 9.-10.-1958, og Lone, født d. 13.-9.-1960.
P.R. har været på Korinth Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Nordfyns
Landboforening, formand for Foderstofforeningen SAB og medlen af Ligningskommis
sionen. Han overtog gården, der er udflyttergård fra Nørre Højrup i 1904 og som har
været i slægtens eje i 4 generationer, i 1961 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 3.130.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret, kvægstald og lade opført i 1904,
svinestald 1904 og tilbygget i 1974, og maskinhus i 1985. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, konservesærter, byg, sukkerroer og hvede. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, gastæt tårnsilo og halmfyr.

BOGENSEVEJ 55, "KÆRVANG", NØRRE HØJRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851022.
PEDER OLSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1917, søn af Martha og Jens Peder Olsen,
gift d. 6.-6.-1941 med Solveig Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 17.-10.-1919,
datter af Laura og Knud Christiansen. Parret har børnene: Torben, født d. 16.-8.-1942,
og Poul Erik, født d. 25.-2.-1944.
P.O. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1944 fra
Christian Hansen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 15 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret omkring 1920, kvægstald og svinestald er
restaureret og ombygget i 1950, det samme gælder for laden. Gården drives med en
besætning på 8 årssøer, ca. 120 solgte smågrise og 10 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
BOMOSEN 12, HASMARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-822064.
PREBEN GILSING, gårdejer, født d. 9.-9.-1926, søn af Inger Magrethe og Peter Gii
sing, gift d. 24.-4.-1949 med Karen Gormsen, husmor, født d. 10.-7.-1927, datter af
Jørgine og Julius Gormsen. Parret har børnene: Inge Lise, født d. 14.-8.-1949, og Anne
Grethe, født d. 5.-8.-1953.
P.G. overtog gården i 1952.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., og der er forpagtet 10,4
ha.
Bygningerne på gården består af stuehus i gammel stil med nyt bindingsværk og strå
tag, kvæg- og svinestald, der er ombygget i 1960'erne og udvidet, samt lade og ma
skinhus fra omkring 1980. Gården drives med en besætning på 16 slagtekalve af bian-
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salgsafgrøder er hvede, byg, rug, raps og sukkerroer. Der er 2 traktorer, tårnnetsiloer
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BOMOSEN 24, "KØNGSGAARD",
HASMARK, 5450 OTTERUP, tlf.
64-821473.
BENT RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 22.-5.-1945, søn af Mary
og Peter Rasmussen, gift d.
14.-5.- 1969 med Jytte Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
18.-11.- 1948, datter af Jette
og Svend Hansen. Parret har bør
nene: Pernille, født d. 21.-3.-1971,
og Simon, født d. 13.-1.-1978.
B.R. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården, der er udflyttergård fra Hasmark, d. 1.-3.-1966 fra
Niels Andersen.
Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 21,5 ha., der er 2 ha. mose og
skov. Desuden er der forpagtet 71,5 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret, kvægstald opført 1913 og ombygget
til lade i 1982, svinestald opført 1913 og ombygget 1968, lade opført 1913 og ombyg
get til halmlade i 1989, desuden er der maskinhus fra 1980. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, gulerødder, konservesærter, hvede, vinterraps, byg og
halm til varmeværker. Der er 3 traktorer, markvandingsmaskine, gulerodsoptager,
bigballepresser, plan- og tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
BRANDSBYVEJ 6, "KILDEVANG",
HJADSTRUP, 5450 OTTERUP,
tlf. 64-821771.
FRODE GYRUP NIELSEN, gård
ejer, født d. 16.-11.-1925, søn af
Magda og Christian Nielsen, gift
d. 8.-11.-1956 med Inge Christi
ansen, husmor, født d. 1.-5.-1936,
datter af Lilly og Marius Christi
ansen. Parret har sønnerne Al
lan, født d. 7.-2.-1962, og Brian,
født d. 26.-8.-1967.
F.G.N. er medlem af bestyrelsen
for Hjadstrup Vandværk. Han
overtog gården i 1959 fra Jens Peter Larsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. Desuden er der forpagtet
13 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret, kvægstald opført 1906, svinestald i
1906 og ombygget 1959 og udbygget 1977, lade opført 1906 og ombygget til svinestald
senere, maskinhuse opført 1964, 1976 og 1984. Gården drives med en besætning på 12
årskøer, 13 ungdyr og 7 slagtekalve af racerne RDM og SDM samt ca. 400 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, maltbyg og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 enkornssåmaskine. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BRANDSBYVEJ 28, BRANDSBY, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821155.
EJNAR BENDTSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1912, søn af Anna Marie og Bendt Bendtsen, gift d. 16.-9.-1952 med Astrid Magrethe Rasmussen, husmor, født d. 3.-5.-1913,
datter af Christine og Jens Christian Rasmussen. Parret har sønnen Lars, født d.
18.-6.-1953.
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Ejnar Bendtsen har været på Da
lum Landbrugsskole. Han overtog
gården, der er en 4-længet
slægtsgård, som har været i
slægtens eje gennem 5 generatio
ner, d. 1.-10.-1952 fra sin sviger
far. Gården drives i dag som I/S
mellem far og søn.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal
27 ha.
Stuehuset er opført efter brand i
1902 og løbende restaureret,
kvægstald og lade opført 1902,
svinestald opført 1902 og ny tilbygget i 1960, og maskinhus og ny lade opført 1976.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, byg og hvede. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

BREDSTRUPVEJ 29, "SKOVGAARD", BREDSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871143.
BØRGE SIMONSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1929, søn af Ingeborg og Aksel Simonsen,
gift d. 22.-9.-1961 med Tove Nørregaard Sørensen, jordemoder, født d. 25.-3.-1931,
datter af Inger og Ejnar Sørensen. Parret har børnene: Bodil, født d. 22.-1.-1963,
Kurt, født d. 10.-5.-1965, og Henning, født d. 6.-3.-1970.
B.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1959 fra Peter
Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 33 ha. og der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1864, restaureret og ombygget i 1975, svinestald opført efter
brand i 1965 og ombygget i 1987, lade og maskinhus opført 1965, desuden er der
fodersilo og gylletank. Gården drives med en besætning på 80 årssøer, 1.000 solgte
smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
konservesærter, hvede, byg og maltbyg. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker,
enkornssåmaskine, højtrykspresser samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.

BREDSTRUPVEJ 49, "STIBJERGGAARD", BREDSTRUP, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-871019.
JOHANNES JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 9.-6.-1937, søn af
Kristine og Knud Kristian Jørgen
sen, gift d. 26.-3.-1988 med Else
Marie Hoxer Nielsen, hjemme
hjælper, født d. 4.-4.-1948, dat
ter af Kirstine og Karl Nielsen.
Parret har døtrene Charlotte og
Gitte.
J.J. arbejder som musiker og har
været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i slægtens eje
gennem mere end 4 generationer, i 1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha., og der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1884 og senest restaureret i 1989, kvægstald opført 1972, svine
stald 1964 og senere ombygget til maskinhus, lade opført 1884 og maskinhus 1964,
desuden er der gylletahk og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36
årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer
og byg. Der er 2 traktorer, markvandingsmaskine og staldvarme til stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
BÅRDESØVEJ 38, "ROSENGAARD", BÅRDESØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871249.
JØRGEN MARTIN JACOBSEN, gårdejer, født d. 3.-2.-1918, søn af Anna og Niels
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hustru, født d. 7.-1.-1918, datter af Anna og Hans Christensen. Parret har sønnerne
Arne, født d. 21.-11.-1944, og Jørgen, født d. 9.-9.-1946.
J.M.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården, der oprindelig blev
udflyttet fra Bårdesø i 1878 og som tidligere var fæstegård under "Einsidelsborg", i
1952 fra Johannes Emdal.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. 13,2 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1878 og gradvis moderniseret, kvægstald opført 1878 og ombygget
i 1952, svinestald opført 1878 og isoleret og ventileret i 1974, lade opført 1878 og
maskinhus 1974. Gården drives med en besætning på ca. 25 slagtesvin årligt. Der er 1
traktor, trådnettårnsilo samt kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

BÅRDESØVEJ 74, "TEGLVÆRKSGAARDEN", BÅRDESØ, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-871003.
JØRN A. CHRISTENSEN, gårde
jer, født d. 26.-12.-1926, søn af
Asta og Christian Christensen,
gift d. 4.-11.-1950 med Karen
Jørgensen, husmor, født d. 6.10.-1926, datter af Marie og Jør
gen Martin Jørgensen.
J.A.C. er mejeriuddannet, han er
formand for Bårdesø Brugs. Han
overtog gården i 1956 fra sin
svigerfar. Den har været slægtsgård i mindst 6 generationer og var tidligere fæstegård
under "Einsidelsborg" indtil 1972. Indtil 1914 var der teglværk på ejendommen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27,7 ha., heraf 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 5
ha. Stuehuset er opført i 1887 og gradvis restaureret, kvægstald opført 1887 og om
bygget 1958, svinestald opført 1887 og moderniseret i 1955, lade og maskinhus opført
1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, maltbyg, hvede og vin
terbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tørresilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BÅRDESØVEJ 104, "BIRKELUND", BÅRDESØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64871326.
JOHANNES ULRIK BIRKELUND HANSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1942, søn af Olga
Marie og Ernst Frede Hansen, gift d. 28.-12.-1970 med Asta Biel Hansen, apoteksas
sistent, født d. 2.-5.-1948, datter af Chistine Biel og Hans Oluf Hansen. Parret har
børnene: Morten, født d. 12.-5.-1972, og Ulrik, født d. 2.-6.-1975.
J.U.B.H. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Bår
desø Elværk og i Ensidelsborg Pumpelaug. Han overtog gården, der har været slægts
gård i 4 generationer, i 1982 fra sin far. Den var oprindelig udflyttergård fra Bårdesø
og blev udflyttet i tiden 1890-92, og var tidligere fæstegård under "Einsidelsborg".
Gården stammer helt tilbage til 1700- tallet.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 26,6 ha., der er frasolgt 5 ha., 1 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1891/92 og gradvis restaureret, kvægstald opført 1890 og ombyg
get til svinestald i 1984-89, svinestald opført 1890 og isat nyt inventar i perioden
1984-89, lade opført 1890 og halvdelen er senere ombygget til svin. Gården drives
med en besætning på 60 årssøer, 700-800 solgte smågrise og ca. 400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er foderærter, raps, hvede og vinterbyg. Der er 3
traktorer, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BÅRDESØVEJ 140, "DYSSEMARKSGAARD", BÅRDESØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64871065. BENT DYSSEMARK KNUDSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1942, søn af Esther og
Johannes Knudsen, gift d. 25.-6.-1968 med Bodil Maegaard, lærer, født d. 6.-3.-1944,
datter af Agnete og Knud Maegaard. Parret har børnene: Marianne, født d.
27.-9.-1971, Vibeke, født d. 5.-7.-1973, og Søren, født d. 2.-4.-1979.
B.D.K. er vurderingsinspektør for Nykredit samt medlem af Statens Jordlovsudvalg og
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har været på Dalum Landbrugs
skole, han er formand for teknisk
udvalg i Otterup Kommune samt
i bestyrelsen for Bårdesø Elfor
syning, formand for Det Nordfyn
ske Dige- og Kystsikringslag og
er i repræsentantskabet for Nordfyns Landboforening. Han overtog
gården d. 1.-7.-1968 fra sin far.
"Dyssemarksgaard" har været
slægtsgård siden 1787 og er oprin
delig udflyttergård fra Bårdesø
og blev udflyttet i 1872, indtil 1896 var den fæstegård under "Einsidelsborg".
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 56,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha. 1 ha. er mose. Desuden
er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og ombygget 1939 og senere løbende moderniseret, kvæg
stald ombygget i 1910 og tilbygget 1972, løsdriftsstald opført 1978, svinestald reno
veret i 1970'erne, lader opført 1972 og 1985, desuden er der foderlade, gylletank samt
udendørs køresilo. 1 bygninger fra tilkøbt gård har man maskinhus. Gården drives med
en besætning på 60 årskøer, ca. 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM, samt 20
årssøer og der sælges ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede og byg. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er ansat 1 fodermester og 2 faste medhjælpere.
BÅRDESØVEJ 146, "K3ELDSMARKSGAARD", JØRGENSØ,
5450 OTTERUP, tlf. 64-871220.
POUL ERIK MØLLER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 19.-8.-1927, søn
af Else Rasmine og Aage Møller
Andersen.
P.E.M.A. er formand for Jørgen
Sø Pumpelaug. Han overtog går
den, der i 1801 blev udflyttet
fra Bårdesø og indtil 1873 var
fæstegård under "Einsidelsborg",
i 1974 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 21,4 ha., heraf 0,75 ha. mose og skov. Yderligere 5
ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1801 og gradvis restaureret, kvægstald og lade er opført 1956,
svinestald 1962 og maskinhus 1965. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg,
raps, foder- og konservesærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og netsilo.

BÅRDESØVEJ 171, "DAMMOSEGAARD", JØRGENSØ, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-871133.
PER VEST HANSEN, gårdejer,
født d. 4.-8.-1956, søn af Karen
og Frede Vest Hansen, gift d.
4.-7.-1983 med Anita Madsen,
køkkenleder, født d. 4.-8.-1961,
datter af Birgit og Aage Madsen.
Parret har børnene: Sara, født d.
20.-3.-1983, og Ditte, født d.
25.-6.-1985.
P.V.H. har været på Næsgård
Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1981 fra sin svigerfar. Gården blev
bygget om og opført på nuværende adresse efter brand. Den kaldes i folkemunde
"Amerikanergaarden", da den daværende ejer Kr. Haugaard opførte den efter ameri-
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Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., 1 ha. er mose. Yderligere
69 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1927 og gennemgribende restaureret i 1981, kvægstald og lade er
opført 1927, svinestald 1927 som nu bruges til kvægstald. Gården drives med en be
sætning på 90 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, græsfrø, havefrø, fremavlsærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine, minilæsser, trådsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Ind i mellem bruges fremmed arbejdskraft.
DALENE 21, ROERSLEV, 5450
OTTERUP, tlf. 64-821145.
HARRY OLSEN, gårdejer, født
d. 25.-6.-1918, søn af Rasmine
og Hans Brøchner Olsen, gift d.
3.-5.-1945 med Gudrun Jensen,
husmor, født d. 22.-6.-1922, dat
ter af Rasmine og Karl Jensen.
Parret har børnene: Marianne,
født d. 4.-10.-1949, og Anette,
født d. 7.-3.-1962.
H.O. overtog gården, der har
været slægtsgård gennem 3 ge-

Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23,5 ha., der er frasolgt 2,2 ha. til skole og bygge
grunde. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1943, kvægstald og svinestald 1944 og lade 1927. På gården er
der 2 traktorer og tårnsilo.

DAUGSTRUPVEJ 6, DAUGSTRUP,
5450 OTTERUP, tlf. 64-821279.
GUNNER RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 3.-2.-1930, søn af Kirsti
ne og Rasmus Peder Rasmussen,
gift d. 1.-2.-1958 med Ingrid
Henningsen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-2.-1933, datter af
Olga og Hans Christian Henning
sen. Parret har børnene: Knud,
født d. 14.-7.- 1958, Kirsten,
født d. 25.-6.-1960, Birgit, født
d. 28.- 1.-1962, Jytte, født d.
14.-11.- 1966, og Lars, født d.
16.-6.-1970.
G.R. overtog gården, der har været slægtsgård gennem 3 generationer og oprindelig er
udflyttergård fra Daugstrup, i 1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1895 og løbende moderniseret, kvægstald opført 1895 og ombygget
til svinestald i 1978, svinestalde opført 1895 og 1976, lade opført 1895 og maskinhus
1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er foderærter og sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DAUGSTRUPVEJ 12 og 17, DAUGSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821390.
HELGE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-12.-1938, søn af Marie og Christian
Hyldal Christensen, gift d. 14.-11.-1964 med Sonja Laursen, medhjælpende hustru, født
d. 30.-5.-1941, datter af Helga og Viggo Laursen. Parret har børnene: Lis, født d.
11.-12.-1969, og Jesper, født d. 20.-12.-1977.
H.C. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gårdene, som drives samlet, i
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1964 fra Peter Bæksted. Nr. 17 har været i slægtens eje i 3 generationer, gårdens
navn er "Nylundgaard" og er udflyttergård fra Daugstrup By.
Ejendomsskyld 3.080.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha., der er 4 ha. eng og 2 ha.
skov.
Stuehuset er løbende moderniseret. På Daugstrupvej 17 er der kvægstald opført 1965,
ungdyrstald 1973 og svinestald, der bruges til kvægstald, samt lade opført 1975 og
foderhus samt gylletank. På Daugstrupvej 12 bruges bygningerne til kornopbevaring,
desuden er der maskinhus fra 1975 og udendørs køresilo. Gårdene drives med en kvæg
produktion på 54 årskøer, 90 ungdyr og 55 slagtekalve af racerne RDM og Jersey samt
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus på
Daugstrupvej 17. På gårdene er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
Daugstrupvej 17 blev overtaget i 1970 og er lagt sammen med nr. 12.
DEGNELØKKEVEJ 18, EGENSE
MARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64821786.
MOGENS MOGENSEN, gårdejer,
født d. 10.-2.-1924, søn af Ida og
Peter Mogensen, gift d. 27.-4.1958 med Karen Nielsen, hjemme
hjælper, født d. 26.-2.-1933, dat
ter af Petrine og Johannes Niel
sen. Parret har datteren Else,
født d. 18.-4.-1959.
M.M. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 1.-4.-1965 fra Jørgen Alfred Krogh.
Ejendomsskyld 777.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gradvis restaureret, kvægstald, lade og maskinhus
er opført i 1900 og svinestald 1900 og tilbygget i 1965. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
DYSSEVÆNGET 18, "YNDGAARDEN", HASMARK/ØSTERBALLE,
5450 OTTERUP, tlf. 64-821907.
BODIL JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 11.-12.-1922, datter af
Anna Elise og Laurits Larsen,
gift d. 2.-1.-1948 med Laurits
Christian Jørgensen, død i 1980,
søn af Anna og Jørgen Jørgen
sen. Parret har sønnerne: Jørgen,
født d. 29.-4.-1950, og Bent
Karsten, født d. 5.-5.-1954.
Gården blev overtaget d. 1.-12.- 1959 fra Holger Yndgaard.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 9,9 ha. er frasolgt. Jorden
er bortforpagtet til sønnen Jørgen.
Stuehuset er gradvis restaureret, kvægstalden er ombygget til svinestald i 1974,
svinestald isat nyt inventar i 1974 og maskinhus opført i 1966.
DYSSEVÆNGET 24, HASMARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821064.
JOHN OLSEN, landmand, født d. 14.-1.-1956, søn af Anny og Bent Olsen, bor sammen
med Vinnie Nielsen, husmor, født d. 31.-7.-1963. Parret har børnene: Sebastian, født
d. 6.-7.-1982, og Veraonica, født d. 4.-4.-1987.
J.O. er maskinarbejder. Han overtog gården d. 1.-1.-1988 fra dødsboet efter Georg
Rasmussen.
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Ejendomsskyld 840.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er isat nye vinduer og gradvis moderniseret, kvægstald er ombygget til
svinestald, svinestald opført 1969 og maskinhus 1981, desuden er der silo. Gårdens
besætning er på 6 får af Gotlandsk pelsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, byg og spinat. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
EGELØKKEVEJ 6, NISLEV, 5450
OTTERUP, tlf. 64-821759.
SIGURD VØLUND ANDERSEN,
gårdejer, født d. 10.-12.-1937,
søn af Thora og Georg Andersen,
gift d. 7.-2.-1959 med Else Ras
mussen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-9.-1939, datter af
Karen og Svend Aage Rasmussen.
Parret har børnene: Dorrit, født
d. 18.-7.-1959, Margit, født d.
3.-12.-1960, og Morten, født d.
31.-3.-1966.
S.V.A. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården, der oprindelig er
udstykket som statshusmandsbrug fra "Nislevgaard" i 1925, d. 1.-5.-1964 fra Henry
Hansen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 19 ha., og der er forpagtet 9,4
ha.
Stuehuset er opført 1925 og tilbygget 1976, kvægstald ombygget 1965, kviestald opført
1974, fedesvinestald 1966, sostald 1984, halmlade 1974 og 2 maskinhuse i 1974 og
1985, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en besætning
på 24 årskøer og 27 ungdyr af racen RDM samt 18 årssøer og ca. 380 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsmaskine samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

EGENSE BYGADE 11, EGENSE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821348.
ERIK LARSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1920, søn af Sine og Ejnar Larsen, gift d.
29.-7.-1952 med Ane Kirstine Hansen, medhjælpende hustru, født d. 18.-1.-1928,
datter af Henny Katrine og Hans Thorvald Hansen.
E.L. overtog gården, der tidligere har været sognefogedgård, i 1960 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29,5 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1982, kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus er opført i 1909. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, kold lufts
tørreri og brændefyr.
EGENSEGÅRDSVEJ 5, "KALLEHAVEGAARD", EGENSE, 5450
OTTERUP, tlf. 64-821855.
GUNNAR EMDAL, gårdejer,
født d. 8.-3.-1930, søn af Anne
Kathrine og Johannes Marius
Rasmussen Emdal, gift d. 12.-11.1955 med Nancy Marie Ærenlund,
medhjælpende hustru, født d.
10.-6.-1935, datter af Anna Ca
roline og Peter Christian Ærenlund. Parret har børnene: Erik,
født d. 5.-9.-1956, Birgit, født
d. 27.-9.-1958, og Steen, født d. 25.-4.-1963 og død d. 6.-2.-1988.
G.E. overtog gården, der tidligere var tvillinggård i Egense, men som efter brand blev
flyttet til nuværende beliggenhed, i 1955 fra sin mor.
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Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 15,5 ha., heraf 0,5 ha. skov og krat. 0,5 ha. er
frasolgt.
Stuehuset er opført i 1909 og senere restaureret, kvægstald opført 1909, svinestald
1909, hestestald omlagt til kostald, lade ombygget til svinesti og maskinhus opført
1985. Gården drives med en besætning på 18 årskøer, 11 ungdyr og 10 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2 trak
torer, anpart i mejetærsker samt brændefyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
EGENSEGÅRDSVEJ 11, EGENSE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-824003.
ERIK EMDAL, gårdejer, født d. 5.-9.-1956, søn af Nancy og Gunnar Emdal, gift d.
17.-5.-1986 med Joan Hanneberg Mortensen, klinikassistent, født d. 5.-4.-1958, datter
af Elena og John Mortensen. Parret har sønnen Søren, født d. 10.-8.-1988.
E.E. har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården, der er ud
flyttergård og tidligere tvillinggård i Egense, d. 1.-4.-1978 fra Karl Peter Salbo.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 20 ha. og der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1909, kvægstald 1909 og ombygget til svin i 1978, svinestald
opført 1909, ny svinestald 1978, lade og maskinhus opført 1935. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer og ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, foderærter, byg og hvede. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

EGENSEGÅRDSVEJ 14, "EGENSEGAARD", EGENSE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-824806.
KARL AAGE MADSEN, gårdejer, omtales under Lindøvej 5.
K.Aa.M. overtog gården, der er tidligere enkesæde til "Østrupgaard", i december 1982
fra Arne Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf 3,4 ha. granplantage og skov.
Stuehuset er opført i 1849, kvægstald 1902 og maskinhus 1977. Planteproduktionens
salgsafgrøder er græsfrø, raps og sukkerroer. Der er halmfyr.
K.Aa.M. ejer og driver også Lindøvej 5, 5450 Otterup.

EGENSEVEJ 12, NORUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821542.
BENT JENSEN, husmand, født d. 17.-12.-1936, søn af Else og Niels Christian Jensen.
B.J. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården, der oprindelig er ud
stykket fra Norup Præstegård i 1923, i 1970 fra sin far.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 12,1 ha., heraf tilkøbt 5,8 ha. Desuden er der forpagtet
23,7 ha. Stuehuset er opført i 1923 og gradvis moderniseret, kvægstald opført 1923 og
ombygget 1965 samt udvidet 1978, maskinhus opført 1989, desuden er der udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 32 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, rug, raps og foderærter. Der er
2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EGENSEVEJ 51, EGENSE MARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821553.
HELMER SØRENSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1936, søn af Karla og Marinus Sørensen,
gift d. 26.-11.-1960 med Inge Bertelsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-1.-1988,
datter af Mary og Adolf Bertelsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 7.-9.-1962,
Gitte, født d. 28.-3.-1966, og Mette, født d. 11.-2.-1974.
H.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården, der oprindelig er
udstykket fra gård i Egense i 1915, d. 11.-6.-1960 fra Oluf Olsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 0,5 ha. skov og
mose. Der er yderligere forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og gradvis moderniseret, kvægstald opført 1915, tilbygget
1973 og ombygget til smågriseproduktion i 1978, svinestald opført 1915, fedesvinestald
fra 1967 er tilbygget 1973, lade opført 1915 og maskinhus 1982, desuden er der en
fodersilo i laden. Gården drives med en besætning på 60 årssøer og 1.200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter, raps, hvede og
byg. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker.
H.S. driver desuden Kirkevej 57, Nr. Højrup, 5450 Otterup.
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JØRGEN KOLD LEBÆK, gårdejer, født d. 20.-12.-1934, søn af Dagny og Niels Peter
Lebæk, gift d. 4.-3.-1961 med Elly Grønne, medhjælpende hustru, født d. 18.-3.-1941,
datter af Johanne og Viggo Grønne. Parret har børnene: Søren, født d. 7.-8.-1965, og
Tina, født d. 16.-1.-1968.
J.K.L. overtog gården d. 11.-12.-1960 fra Marius Egedal.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1971, kvægstald opført 1965 og ombygget til svinestald i 1974,
svinestalde opført 1964 og 1974, lade 1965 og maskinhus 1973. Gården drives med en
besætning på 50 årssøer og ca. 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo. Maskinstation bruges
til såning af roer.

EMMELEVGYDEN 3, "TOFTELUND", EMMELEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821293.
KARL ANDERSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1926, søn af Anna og Anton Andersen, gift
d. 24.-7.-1953 med Agnes Rasmussen, medhjælpende hustru og husmor, født d. 15.-7.1930, datter af Katrine og Johannes Rasmussen. Parret har børnene: Bente og Tage.
K.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i slæg
tens eje siden 1901, i 1953 fra Kristine Simonsen. Gården er den sidst tvillinggård på
Fyn og opført i 1819, den brændte d. 9.-7.-1973.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 14,7 ha., heraf ca. 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1974, svinestalde i 1959 og 1974, lade 1974 og maskinhus 1967.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 350 stk. årligt. Der er 2 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EMMELEVGYDEN 4, "LINDEGAARD", EMMELEV, 5450 OTTE
RUP, tlf. 64-821087.
ERIK RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 27.-6.-1941, søn af Thora
Gerda og Hans Christian Rasmus
sen, gift d. 11.-2.-1967 med An
nelise Jensen, husmor, født d.
5.-7.-1945, datter af Frida og
Peter Jensen. Parret har sønner
ne: Søren Peter, født d. 17.-7.-1967,
og Lars, født d. 20.-7.-1968.
E.R. driver maskinstation og har
været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været slægtsgård siden
1898, i 1970 fra Boline Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 39,4 ha., heraf 0,5 ha. granplantage. Yderligere 71,5
ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført før 1870 og løbende . restaureret, kvægstald, svinestald og lade
opført efter brand i 1913 og maskinhuse opført 1975, 1986 og 1988. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, rug, raps, foder- og konservesærter. Der
er 7 traktorer og 3 mejetærskere. På gården er ansat 1 medhjælper.
E.R. driver desuden Storhøjvej 42, Egense, 5450 Otterup.

EMMELEVGYDEN 8, EMMELEV BY, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821537.
JOHANNES KNUDSEN ENNEGAARD, gårdejer, søn af Anna og Martin Knudsen Ennegaard, gift i 1979 med Erna Hulegaard Christensen, husmor, datter af Axel
Christensen. Parret har børnene: Aksel Jeppesen og Anni Jeppesen.
J.K.E. overtog gården, der har været slægtsgård gennem 3 generationer, i 1946 fra sin
mor. På gårdens jord findes en kilde.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1978, kvægstald opført sidst i 1860'erne,
svinestald ombygget sidst i 1960'erne, lade og maskinhus opført 1863. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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ANDERS EJVIND PETERSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1929, søn af Bertha Camilla og
Erik Holmer Petersen, gift d. 8.-11.-1956 med Karen Magrethe Bendtsen, husmor, født
d. 2.-11.-1932, datter af Jenny Elise og Laurits Bendtsen. Parret har børnene: Inge
Merete, født d. 14.-4.-1959, Peter Bjarne, født d. 4.-3.-1962, og Niels Henrik, født d.
30.-3.-1969.
A.E.P. har været på Kærhave Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet
for Nordfyns Landboforening. Han overtog gården, der har været i slægtens eje siden
1921, i 1962 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 29 ha., heraf 1 ha. skov. Yderligere 61 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1840 og restaureret i tiden 1985-87, kvægstalde opført 1912
og 1943, løsdriftsstald 1975, svinestald 1912 og restaureret og ombygget løbende, lade
opført 1921, maskinhus 1987/88 og foderhus 1975, desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, hvede, rug og maltbyg. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, halmballepresser, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og den ene af sønnerne
hjælper til på gården.

FLYVESANDSVEJ 12, EGEBY,
5450 OTTERUP, tlf. 64-871318.
KAREN ANDERSEN, husmand,
født d. 10.-2.-1933, datter af
Anna og Rasmus Vinther, gift d.
11.-7.-1952 med Arne Andersen,
født d. 22.-9.-1928 og død i
1971, søn af Ellen Sofie og Val
demar Andersen. Parret har bør
nene: Jane, født i 1954, Rasmus,
født i 1955, Allan, født i 1957,
Erling, født i 1959, Jesper, født i
1965, og Morten, født i 1970.
K.A. overtog gården i 1953, hvor den blev udstykket fra "Egebjerggaard".
Ejendomsskyld 500.000. Areal 8,8 ha. og der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald, lade og ma
skinhus er alle opført i 1953. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og
foderærter. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FLYVESANDSVEJ 15, EGEBY, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871350.
NIELS PETER SØRENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1937, søn af Karen og Søren Peter
Sørensen, gift d. 10.-5.-1960 med Lilly Bach Christensen, butiksassistent, født d.
27.-6.-1939, datter af Katrine og Jens Bach Christensen. Parret har børnene: Helen,
født d. 25.-9.-1960, Vagn, født d. 26.-11.-1961, og Karsten, født d. 24.-12.-1966.
N.P.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der i 1953 blev
udstykket fra "Egebjerggaard" og "Kørup", d. 1.-4.-1960 fra Robert Birch Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha.
Stuehuset er opført i 1953, kvægstald i 1953 er ombygget til svinestald i 1970, svi
nestald opført 1953 og tilbygget i 1970, sostald opført 1975 og maskinhus 1980. Går
den drives med en besætning på 36 årssøer, ca. 300 solgte smågrise og ca. 300 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg, rug og
raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

FREMMELEV 27, "AGERTOFTGAARD", FREMMELEV, 5450 OTTERUP, tlf. 65955678.
POUL EDVARD KNUDSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1950, søn af Ellen og Edvard
Knudsen, gift d. 4.-3.-1975 med Kirsten Knudsen, husassistent, født d. 14.-5.-1955,
datter af Hansine og Ejnar Knudsen. Parret har børnene: Søren, født d. 2.-7.-1975,
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Mette, født d. 29.-5.-1980, og Claus, født d. 21.-4.-1985.
P.E.K. har været på Dalum Landbrugsskole, han er næstformand for Lunde Vandværk
samt medlem af Skolenævnet i Lunde Skole. Han overtog gården, der har været slægts
gård gennem 6 generationer, d. 11.-12.-1982 fra sin mor. Gården er frakøbt fra
"Nislevgaard Hovedgaard" i 1861.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. eng. Yderligere 44 ha. er
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret i 1985, svinestald er opført 1920 og
ombygget i 1971, lade opført 1860 og maskinhus 1960. Gården drives med en svine
produktion på ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, vinterbyg, hvede, maltbyg, foderærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FREMMELEV 28, FREMMELEV, 5450 OTTERUP, tlf. 65-955007.
KURT HANSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1951, søn af Ellen Margrethe og Frede Hansen.
K.H. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Nordfyns
Frøavlerforening. Han overtog gården, der har været slægtsgård gennem 5 generatio
ner, i 1980 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1866 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
ombygget til svinestalde i 1970 og maskinhus opført 1975. Gården drives med en
svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 350 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, frøgræs, konservesærter, fremavlshvede og byg. Der
er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
FREMMELEV 36, "TRAUN I/S", FREMMELEV, 5450 OTTERUP, tlf. 65-954106.
NIELS OG MOGENS TRAUN ULRIKSEN, landmænd, begge født d. 3.-8.-1961, sønner
af Niels Edvin Traun Ulriksen.
Brødrene overtog gården d. 1.-2.-1990 fra Bent Erik Johansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 31,9 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, svinestald og lade. Der er 1 traktor, plansilo,
varm lufts tørreri samt brændefyr.
FREMMELEV 40, FREMMELEV, 5450 OTTERUP, tlf. 65-955060.
ELNA SØLUND, gårdejer, født d. 12.-1.-1924, datter af Karen Line og Albert
Frederiksen, gift d. 28.-4.-1953 med Hans Sølund, gårdejer, født d. 6.-11.-1921, søn af
Karen og Jesper Sølund. Parret har sønnerne: Poul, født d. 3.-12.-1954, og Keld, født
d. 14.-9.-1957.
E.S. overtog gården d. 1.-4.-1952 fra Kirstine Sørensen, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1817.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Jorden er bortforpagtet til
sønnen Poul.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret, kvægstalden er genopbygget efter
brand i 1921, svinestald opført 1930, alt er lavet til svinestald i 1969, lade opført
1921. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 650 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, vinterraps og græsfrø. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
FREMMELEV 44-48, FREMMELEV, 5450 OTTERUP, tlf. 65-955087.
HOLGER KNUDSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1924, søn af Louise og Laurits Knudsen,
gift d. 31.-3.-1950 med Lilly Rasmussen, husmor, født d. 16.-8.-1928, datter af
Rigmor og Peter Rasmussen. Parret har børnene: Lis, født i 1952, Inger, født i 1956,
og Tom, født i 1963.
H.K. er gartner og været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der har
været slægtsgård gennem 3 generationer siden 1875, i 1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
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Fremmelev 44-48's stuehus er
opført i 1882, kvægstald og svine
stald 1926 samt maskinhuse i
1960 og 1970. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og
konservesafgrøder. Der er 4 trak
torer, markvandingsanlæg og gart
nerimaskiner. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet og
der er ansat 1 medhjælper og 1
skoledreng/pige.
FÆLLEDGÅRDSVEJ 3, "BJERREGAARD", EGEBY, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871308.
LARS BJERG, gårdejer, født d. 22.-8.-1924, søn af Maren og Hans Peter Jensen, gift
d. 21.-5.-1949 med Grethe Nielsine Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-8.1926, datter af Valborg og Jørgen Peder Jørgensen. Parret har børnene: Erik, født d.
15.-4.-1950, Helge, født d. 4.-1.-1954, og Arne, født d. 29.-11.-1961.
L.B. overtog gården, der i 1954 blev udflyttet fra "Egebjerggaard", i 1963 fra Aage
Andersen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og gradvis moderniseret, kvægstald opført i 1954 og om
bygget til svinestald i 1972, svinestald opført 1954, ombygget og tilbygget i 1972
yderliger tilbygget i 1972 og 1978, maskinhus opført 1972 og der er fodersilo. Gården
drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og produceres
ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og
vårbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og 1 af sønnerne hjælper til på gården.
L.B. driver desuden Slettens Landevej 30, Grindløse, 5400 Bogense.
FÆLLEDGÅRDSVEJ 21, EGEBY,
5450 OTTERUP, tlf. 64-871356.
HELGE EGON CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 21.-11.-1930,
søn af Thea og Hans Christen
sen, gift d. 5.-12.-1959 med Else
Hvid Hansen, husmor, født d.
26.-5.- 1939, datter af Thora og
Ejnar C. Hansen. Parret har bør
nene: Hans Erik, født d. 24.-11.1960, Bente, født d. 11.-5.-1963,
Knud Aage, født d. 27.-1.-1965,
og Dorte, født d. 8.-12.-1966.
H.E.C. er assurandør og har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården,
der i 1954 blev udstykket fra "Egebjerggaard", d. 22.-11.-1959 fra Larits Jørgensen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 9,3 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og gradvis forandret, kvægstald opført 1954 og tilbygget
1973, svinestald opført 1954 og ombygget til kvæg i 1973-74, maskinhus opført 1968
og desuden er der 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 45 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 5 traktorer og sprinklervahdingsanlæg. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet og en af sønnerne hjælper til på gården.
H.E.C. ejer og driver desuden Højagervej 31, 5471 Søndersø.

FÆLLEDGÅRDSVEJ 22, EGEBY, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871393.
BENT TAAGAARD, gårdejer, født d. 6.-5.-1950, søn af Ellen og Hans Taagaard.
B.T. overtog gården, der i 1953 blev udstykket fra "Egebjerggaard", d. 1.-8.-1988 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 12,4 ha. og der er forpagtet 11 ha.

-293-

Stuehuset er opført i 1953, kvægstald 1953, svinestald 1953, som er om- og tilbygget
til kviestald i 1972, lade opført 1954 og ombygget til stald senere, maskinhus opført
1974 og foderhus 1969. Gården drives med en besætning på 33 årskøer og 35 ungdyr af
racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

GERSKOV BYGADE 10, GERSKOV,
5450 OTTERUP, tlf. 64-821237.
HELGE AAGAARD, gårdejer,
født d. 25.-1.-1925, søn af Asta
og Kresten Aagaard, gift d.
22.-10.- 1955 med Aase Ander
sen, medhjælpende hustru, født d
15.-7.- 1924, datter af Sofie og
Karl Andersen. Parret har søn
nerne: Peder, født d. 7.-2.-1958,
og Ole, født d. 1.-7.-1960.
H.Aa. har været på Nordsjællands
Landbrugsskole. Han overtog
gården, der er udflyttergård fra "Nislev Hovedgård", i 1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1701 og restaureret i 1968, kvægstald opført 1701 og ombygget
1953 med isolering og brandsikrede lofter og senere ombygget til svin i 1970, svine
stald opført 1701, om- og tilbygget i 1970, lade opført 1701 bruges nu som kartoffel
lager, maskinhuse opført 1960 og 1980. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps,
rug, sukkerroer og spisekartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kartoffelmaski
ner, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GERSKOV BYGADE 20, GERSKOV,
5450 OTTERUP, tlf. 64-823138.
HANS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 31.-12.-1928, søn af An
na og Marius Andersen, gift d.
8.-6.- 1953 med Inger Frislund
Jørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 28.-3.-1933, datter af
Rita og Jørgen R. Jørgensen.
Parret har børnene: Birthe, født
d. 10.-11.- 1953, og Torben, født
d. 4.-9.- 1960.
Den 4-længede stråtækte gård
ejes nu af 3. generation, og H.A. overtog den d. 1.-12.-1963 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1696 og løbende moderniseret, kvægstald opført 1696 og ombyg
get flere gange senest i 1975, svinestald opført 1696 og maskinhus 1968. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, hvede, byg og hvede til langhalm.
Der er 2 traktorer, langhalmsmaskine samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

GERSKOV BYGADE 32, "TORPELUND", GERSKOV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-824928.
BO ESBECH, gårdejer, født d. 1.-9.-1959, søn af Gudrun og Poul Madsen, gift d.
2.-7.-1982 med Eva Esbech, medhjælpende hustru, født d. 28.-1.-1960, datter af Bente
og Johannes Esbech. Parret har sønnen Christian, født d. 7.-2.-1980.
B.E. har været på Nordisk Landbrugsskole og er formand for Gerskov Landvandingslaug. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra Grethe Larsen.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 23,1 ha., der er 0,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 34,7 ha.
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"Torpelund"s stuehus er opført
1856 og løbende ombygget, kvæg
stald opført 1856 og ombygget
omkring 1950, tilbygningerne be
nyttes som grøntsagslager, bl.a.
med luftkøling til grøntsagerne.
Gårdens besætning er på 2 får og
1 vædder. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, byg, rug,
foderærter, sukkerroer, hvidkål,
gulerødder, blomkål og bladselle
ri. Der er 6 traktorer, gulerodsoptager og skærevogne til grønt
sager. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 elev
samt sæsonarbejdere.
GERSKOV BYGADE 35, GERSKOV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821220.
KAJ OLSEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1933, søn af Laura og Hans Peder Olsen, gift d.
7.-3.-1958 med Grete Engelun, gartnerimedhjælper, født d. 5.-1.-1935, datter af Meta
og Kristian Engelun. Parret har børnene: Hans Kristian, født d. 22.-12.-1959, Helle,
født d. 19.-1.-1962, Lotte, født d. 1.-1.-1964, og Mette, født d. 9.-3.-1966.
K.O. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i slæg
tens eje gennem 3 generationer, d. 1.-1.-1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. fredskov.
Stuehuset er opført i 1801 og løbende restaureret, kvægstald er opført 1940-41,
svinestald 1801 og lader 1801 og 1940. Gården drives med en besætning på 14 årskøer,
16 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
græsfrø, raps, hvede og byg. Der er 1 traktor og brændefyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

GERSKOVVEJ 32, "SOGNEFOGEDGAARDEN",
GERSKOV,
5450 OTTERUP, tlf. 64-821186.
EIGIL JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 13.-4.-1923, søn af Katharine og Jens Jørgensen, gift
d. 19.- 5.-1956 med Elin Dalsgaard Sørensen, kasserer, født d.
14.-4.- 1936, datter af Valborg
og Thorvald Sørensen. Parret har
børnene: Benny, født d. 17.-5.-1958,
Dorthe, født d. 16.-12.-1962, og
Linda, født d. 24.-7.-1966.
E.J. har været på Sydsjællands Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet
for Nordfyns Landboforening og er strandfoged. Han overtog gården, som har været i
slægtens eje gennem 3 generationer, i 1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 14,9 ha., 8,3 ha. er skov og
plantage.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende moderniseret, kvægstald opført 1909 og ombyg
get til svinestald i 1974, svinestald opført 1909 og restaureret i 1974, lade og
maskinhus opført 1909. Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter, græsfrø,
sukkerroer, hvede og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
GERSKOVVEJ 38, GERSKOV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821106.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1926, søn af Elise Marie og Hans Marius
Hjære Andersen, gift d. 17.-9.-1955 med Grethe Jensen, medhjælpende hustru, født d.
7.-10.-1933, datter af Anne Marie Kathrine og Viggo Wilhelm Jensen. Parret har
børnene: Jane Anette, født d. 1.-3.-1959, og Lise Birgitte, født d. 17.-8.-1960.
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E.A. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, der
har været slægtsgård siden 1867 og oprindelig var udflyttergård, den blev overtaget i
1960 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., og der er forpagtet 26,5
ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende moderniseret, kvægstald opført 1867 og ombyg
get til svinestald i 1980, svinestald opført 1867 og senere moderniseret, lade opført
1867 og ombygget i 1944, og desuden er der maskinhus. Gården drives med en besæt
ning på 20 årssøer og ca. 350 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, rug, konservesærter, foderærter, sukkerroer og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørrri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GLAVENDRUPVEJ 15, BLADSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 65-955043.
AXEL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1932, søn af Kirstine og Rasmus Ras
mussen, gift d. 9.-9.-1963 med Aase Schmidt, medhjælpende hustru, født d.
23.-5.-1942, datter af Anna og Henry Schmidt. Parret har børnene: Mette, født d.
11.-7.-1964, Søren, født d. 1.-9.-1965, Kirsten, født d. 19.-9.-1967.
A.R. er borgmester i Otterup Kommune, og har været på Korinth Landbrugsskole. Han
overtog gården, der har været i slægtens eje gennem 3 generationer, d. 1.-4.-1962 fra
sin far. Der har været teglværk på gården indtil 1940, Bladstrup Teglværk ligger nu i
den fynske landsby.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 1,5 ha. skov og
mose. Yderligere 3 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende ombygget og restaureret, kvægstalde og svinestalde er opført i 1952 og 1958, halmhjælm 1989 og maskinhus 1980. Gården drives
med en svineproduktion på 25 årssøer og der produceres ca. 500 slagtesvin årligt,
derudover er der hundepension på ejendommen. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, grønne ærter, juletræer, kirsebær, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. I sæsonen er der ansat 20 skoledrenge og -piger.

GL. HEDEVEJ 12, UGGERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851358.
SVEND OLESEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1928, søn af Petrine Voldby og Søren Kristian
Olesen, gift d. 6.-12.-1958 med Else Christensen, medhjælpende hustru, født d. 29.3.-1935, datter af Nielsine og Kaj Christensen. Parret har 2 børn, født i 1962 og 1965.
S.O. overtog gården, der i 1928 blev udlagt fra "Uggerslevgaard", i 1958 fra Aage
Hestbech.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha., og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret 1968, kvægstald opført 1928 og løbende
ombygget, svinestald opført 1979, lade 1982 og maskinhus 1965. Gården drives med en
besætning på 24 årskøer og 24 ungdyr af blandet race, 20 årssøer og 300 solgte
smågrise årligt, 2 årsammekøer og 1 ungdyr af racen Hereford samt 3 Varmblods
heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer og halm
presser. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. HEDEVEJ 30, UGGERSLEV,
5450 OTTERUP, tlf. 64-851436.
VERNER JENSEN, gårdejer, født
d. 6.-3.-1930, søn af Birthe og
Kristian Jensen, gift d. l.-ll.1958 med Karen Marie Petersen,
medhjælpende hustru, født d. 3.2.-1933, datter af Amanda og
Thorvald Petersen. Parret har
børnene: John, født d. 27.-12.1960, og Helle, født d. 31.-5.1967.
V.J. overtog gården, der blev
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udlagt som statshusmandsbrug i 1926 fra "Uggerslevgaard", i 1958 fra Viktor Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og tilbygget senest 1976, kvægstald opført 1928 og restau
reret 1974, svinestald opført 1928 og senere ombygget til kvægstald, lade opført 1928
og maskinhus 1984. Gårdens besætning er på 22 årskøer og 14 ungdyr og kalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 3 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. HEDEVEJ 48, UGGERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851210.
AAGE CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1929, søn af Jensine og Peter Chri
stiansen, gift d. 1.-1.-1958 med Tove Jensen, afdød, datter af Magrethe og Gert Jen
sen. Parret har børnene: Ulla, født i 1958, Erling Bo, født i 1961, Solvejg, født i 1962
samt sønnen Henning.
Gården drives som I/S mellem sønnen Erling Bo og faderen Aage Christiansen.
AaC har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin
far, der havde bygget den.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 18 ha., og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Kvægstald opført 1926 og senere
tilbygget, svinestald opført 1966, lade 1969, maskinhus 1984 og desuden er der gyl
letank og udendørs køresilo, løsdriftsstald til ungdyr er under opførelse. Gården drives
med en besætning på 40 årskøer og 80 ungdyr og kalve af racerne Jersey og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. E.C. og
Aa.C. driver desuden gården GI. Hedevej 24, som er på 5 ha. og tilsået med hvede.

GL. JØRGENSØ 4, JØRGENSØ, 5450 OTTERUP.
EJNER FRIBO THOMSEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1917, søn af Kamilla og Anders
Thomsen, gift d. 22.-4.-1938 med Anna Ktrine Emdal, medhjælpende hustru, født d.
24.-1.-1917, datter af Abelone og Rasmus Peter Emdal. Parret har datteren Birgit.
E.F.T. er 3. generation på gården, der oprindelig er udflyttergård fra Bårdesø, og han
overtog gården i 1945 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha., der er 0,75 ha. mose.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er senest restaureret i 1962, kvægstalden er ombygget flere gange, svine
stald opført 1967 og lade ombygget ca. 1952. Gården drives med en svineproduktion
på 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor samt tårnsilo.
GL. JØRGENSØ 8, "ELMEGAARD",
JØRGENSØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64871024.
PER STENGAARD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-8.-1952, søn af Annelise og
Aage Peder Pedersen, bor sammen med
Kirsten Nielsen, gårdejer og håndarbejds
lærer, født d. 29.-7.-1953, datter af
Inger Margrethe og Niels Ejvind Nielsen.
Parret har sønnen Andreas.
P.S.P. har været på Bygholm Landbrugs
skole. Parret overtog gården, der oprin
delig var udflyttergård fra Bårdesø, d.

15.-12.-1981 fra Torben Kildemoes Hansen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er bygget i begyndelse af 1800-tallet og gradvis ombygget, af kvægstald og
svinestalde er der kun lidt tilbage af de oprindelige bygninger, de er ombygget flere
gange, maskinhus opført 1975 og der er gylletank og foderlade. Gården drives med en
svineproduktion på 70 årssøer, ca. 1.200 solgte smågrise og ca. 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, foderærter, hvede og byg. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, tårn- og plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
P.S.P. ejer og driver desuden "I/S Kroggaarden", Kroggyden 7, Norup, 5450 Otterup.
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GL. JØRGENSØ 9, JØRGENSØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871097.
LEIF PETTERSSON, gårdejer, født d. 12.-2.-1956, søn af Olga og Peter Pettersson.
L.P. arbejder som graver hos en el-installatør og har været på Ladelund Landbrugs
skole. Han overtog gården, som har været i slægtens eje gennem 5 generationer, d.
1.-7.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 24,8 ha., heraf 0,75 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1878 og gradvis restaureret, kvægstald, svinestald og lade opført
1937 og ombygget efter brand i 1942, og maskinhus opført 1981 og desuden er der
udendørs køresilo. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, vinterbyg
og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og netsilo.
GRUSGYDEN 25, ØSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821465.
HANS CHRISTIAN FREDBERG, gårdejer, født d. 18.-8.-1923, søn af Martha og Chri
stian Fredberg, gift d. 9.-4.-1952 med Ellen Bay, medhjælpende hustru, født d. 6.-4.1925, datter af Marie og Jørgen Bay. Parret har børnene: Bodil, født d. 3.-1.-1953,
Inge, født d. 18.-11.-1954, Jørgen, født d. 4.-4.-1956, og Arne, født d. 18.-5.-1961.
H.C.F. har være tpå Fjordvang Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, som
han overtog i 1967 fra sin far. Sønnen Jørgen ejer halvdelen af besætning og inventar.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18,5 ha. og der er der forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret i 1987, kvægstald opført 1858 og senere
restaureret, ungkvægstald opført 1975, svinestald 1970, den oprindelige lade er ombyg
get til ungkvægstald i 1975, maskinhus opført 1970, desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 28 ungdyr af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 4 traktorer, ballepres
ser og fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRUSGYDEN 31, "NYMARKSGAARDEN", GUDSKOV, 5450
OTTERUP, tlf. 64-822820.
LEIF ANDERSEN, gårdejer, født
d. 17.-11.-1949, søn af Magrethe
Rasmine og Marius Andersen,
gift d. 27.-1.-1973 med Laila
Petersen, husmor, født d. 6.-1.-1955,
datter af Ella og Alfred Peter
sen. Parret har børnene: Kent,
født d. 16.-11.-1972, Martin, født
d. 8.-10.-1974, Lena, født d.
25.-8.-1980, og Flemming, født
d. 2.-3.-1982.
L.A. arbejder som chauffør. Han overtog gården i 1981 fra Grethe Hansen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 24,8 ha., heraf 2,2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1900 og senest moderniseret i 1982, kvægstald, lade og maskin
hus opført 1900. Gårdens besætning er på 1 årsko, 2 ungdyr, af racen SDM, samt 2
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og brændefyr.

GRØNNEGADE 24, "ROSENVÆNGE", TØRRESØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871062.
PETER F. RASMUSSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1922, søn af Anna og Marquard Ras
mussen, gift d. 20.-5.-1949 med Marie Solvejg Hansen, medhjælpende hustru, født d.
6.-2.-1926, datter af Hedevig og Hans Ulrik Hansen. Parret har børnene: Kirstine, født
d. 18.-6.-1951, og Hans, født d. 5.-11.-1953.
P.F.R. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sine svi
gerforældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1901, kvægstald 1898, svinestald 1953 og lade 1899. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
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MARIE DAMSTED, gårdejer, født d. 4.-5.-1937, datter af Elna og Viggo Olsen, gift d.
16.-8.-1959 med Peter Damsted, afdød, søn af Anna og Laurits Damsted. Parret har
sønnerne: Erling, født d. 5.-8.-1960, Preben, født d. 24.-4.-1963, og Henrik, født d.
7.-8.-1966.
Gården, der har været slægtsgård gennem 3 generationer, blev overtaget i 1983 fra
Peter Damsted.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27,5 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er restaureret i 1984, kvægstald moderniseret i 1955, svinestald er udvidet i
1955 og ombygget til ungdyrstald i 1988, lade og maskinhus opført 1984 og desuden er
der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 21 årskøer og 39 ungdyr af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og foder
ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
ansat 1 fodermester.

HASMARK GADE 11, "VESTERGAARD", HASMARK, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-821712.
AKSEL OG ERLING HANSEN,
gårdejere.
A.H. er født d. 26.-10.-1935 og
E.H. d. 27.-2.-1937, sønner af
Martha og Jens Hansen. A.H.
blev gift d. 3.-5.-1959 med Ellen
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-3.-1941, datter af Kla
ra og Verner Hansen. Parret har
børnene: Ulla, født d. 9.-6.-

1959, og Heidi, født d. 16.-8.-1966.
Brødrene har været på Korinth Landbrugsskole. De overtog gården, som har været i
slægtens eje gennem mindst 5 generationer og som blev udstykket fra "Hoffmannsgave" i 1790 og frikøbt i 1897, d. 1.-7.-1965 fra faderen, Jens Hansen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 60,3 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 1 ha. mose og
skov.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret, kvægstald opført 1904-08, svine
stald 1904-08 og ombygget indvenddig i 1960, lade opført 1904-08 og maskinhus 1982.
Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 40 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og vårbyg. Der er 6 traktorer. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet og en af døtrene hjælper til på gården.

HASMARKGADE 27, HASMARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821669.
HENNING OG HARRY RASMUSSEN, gårdejere.
Harry Rasmussen er født d. 2.-7.-1927, søn af Kristine og Holger Rasmussen, gift d.
3.-6.-1955 med Inger Simonsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-5.-1929, datter af
Mary og Anders Peter Simonsen. Parret har sønnen Henning, født d. 3.-2.-1958.
Harry Rasmussen har været på Korinth Landbrugsskole og er offentlig vurderingsmand
i Otterup Kommune. Henning Rasmusen har været på Dalum Landbrugsskole og er
formand for Roerslev Idrætsforening.
Harry R. overtog gården i 1955 fra sin svigerfar og sønnen Henning overtog halvdelen
af gården i 1987.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 13 ha., og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret, kvægstalden er ombygget i 1960 og
1964, ny kvægstald til ungkreaturer opført 1989, lade og maskinhus 1972, og desuden
er der gylletank og foderhus. Gårdens besætning er på 42 årskøer, 65 ungdyr og 10
slagtekalve af racerne RDM og SDM, desuden 6 får af racen Texel. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 4 traktorer. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
Harry og Henning Rasmussen ejer og driver desuden Hasmark Gade 44, 5450 Otterup,
den er på 18 ha. og har samme afgrøder som ovenstående.
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HASMARK GADE 30, HASMARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821369.
GEORG LANDTVED, gårdejer, født d. 7.-2.-1916, søn af Christiane og Niels Erik
Landtved, gift d. 3.-5.-1941 med Else Mortensen, husmor, født d. 4.-11.-1920, datter
af Augusta og Morten Peter Mortensen. Parret har børnene: Poul, født d. 11.-8.-1942,
og Birgit, født d. 27.-8.-1946.
G.L. overtog gården i 1941 fra sin far.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 14,4 ha., der er frasolgt 5,6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1984, kvægstald opført 1912 og restaureret
i 1984, svinestald opført 1912 og restaureret 1944, lade opført 1912, maskinhuse 1912
og 1944. På gården er der 4 traktorer.
HASMARKMOSEN 10, "VESTERGAARD", HASMARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871987.
ERIK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1948, søn af Mary og Peter Rasmussen,
gift d. 18.-10.-1969 med Alice Temberg, medhjælpende hustru, født d. 2.-2.-1950,
datter af Ingrid Marie og Niels Peter Temberg. Parret har børnene: Henrik, født d.
22.-4.-1970, og Charlotte, født d. 29.-8.-1972.
E.R. overtog halvdelen af gården i 1978 fra sin far, der købte den i 1946 fra konsul
Haustrup.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 43 ha., der er 1 ha. mose.
Yderligere 40 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1892 og gradvis restaureret, kvægstald opført 1892 og ombygget
1950, svinestald opført 1892 og ombygget 1955, lade og maskinhus er opført 1972 og
1989, desuden er der gastæt silo. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, gulerødder, byg, vinterraps og løg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, mark
vandingsmaskine, løgsåmaskine, løgoptager, enkornssåmaskine, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
ansat 1 medhjælper på deltid.
Parret ejer desuden Hasmarkmosen 28, 5450 Otterup. Bygningerne er solgt fra og jor
den sammenlagt med Hasmarkvej 10.
HASMARKMOSEN 18, HASMARK MARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871112.
EBBE FJORDVANG RASMUSSEN, frugtavler, født d. 25.-2.-1943, søn af Erna og
Alfred Rasmussen, gift i 1965 med Birgit Lindegaard Knudsen, ekspedient, født d.
22.-5.-1946, datter af Laura og Børge Lindegaard Knudsen. Parret har børnene: Dan,
født i 1966, Lau, født i 1970 og Britta, født i 1975.
E.F.R. er frugtavleruddannet. Han overtog gården, hvor der blev startet frugtavl i
1933, i 1975 fra sin mor.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 6,9 ha. og der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er ombygget i 1940. Planteproduktionens salgsafgrøder er æbler, pærer,
søde- og sure kirsebær, blommer, jordbær og radiser. Der er 2 traktorer, sprinkler
vandingsanlæg samt frugtavlsmaskiner. 1 af sønnerne er medhjælper på gården og
desuden er der i sæsonen ansat skoleelever.

HASMARKMOSEN 27, "LYKKENSHAAB", HASMARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871932.
BØRGE LUNDTOFT, landmand, født d. 15.-5.-1924, søn af Clara og Ole Lundtoft, gift
d. 17.-11.-1945 med Herdis Britta Jensen, medhjælpende hustru, født d. 4.-11.-1927,
datter af Jenny og Hans Jensen. Parret har sønnen Per, født d. 27.-3.-1946.
B.L. overtog gården i januar 1983 fra Hans Nicolajsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1908-12, kvægstalde 1908 og 1959, svinestald 1959 og maskinhus
1978, desuden er der udendørs køresilo og foderhus i kvægstalden. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, byg, raps og foderærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr.
H.C. LUMBYESVEJ 236, "MOSELUND", 5450 OTTERUP, tlf. 65-955168.
KJELD NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1935, søn af Astrid og Rasmus Nielsen.
K.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1981 fra Ejvind
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. eng.
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"Moselund"s stuehus er opført i
1923 og løbende moderniseret,
kvægstald opført 1920 og ombyg
get flere gange, desuden er der
foderlade og maskinhus. Gården
drives med en besætning på 29
årskøer og 30 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, hvede og
byg. Der er 3 traktorer. Maskin
station bruges til en del af mark
arbejdet.
HEDEN 5, "KÆRSENGGAARD", UGGERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851654.
MOGENS SØRENSEN, gårdejer, født d. 17.-9.-1952, søn af Ella og Knud Sørensen, gift
d. 26.-9.-1981 med Lene Nydam Hansen, folkeskolelærer, født d. 14.-10.-1956, datter
af Marna og Arne Kold Hansen. Parret har børnene: Sine, født d. 1.-2.-1984, Kirsten,
født d. 29.-11.-1985, og Anna, født d. 5.-10.-1987.
M.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog halvdelen af gården i 1977 og
resten i 1982 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1906.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 4 ha., og der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret, kvægstald opført 1906 og ombygget
til svinestald i 1976, svinestald opført 1906 og senere ombygget og renoveret, lade og
maskinhus opført 1926 og 1976. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer
og 600 slagtesvin årligt. I løbet af 1990 ombygges sostalden til slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, raps, konservesærter og sukkerroer. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, andel i enkornssåmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HESSUM BYGADE 23, "ESKELUNDGAARD", HESSUM, 5450 OTTERUP, tlf. 64822520.
ARNE PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1943, søn af Inger og Verner Pedersen, gift
d. 21.-11.-1970 med Karen Elisabeth Jensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-10.1942, datter af Asta og Emil Jensen. Parret har børnene: Susanne, født d. 1.-5.-1972,
og Lars, født d. 2.-8.-1976.
A.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i slæg
tens eje gennem mindst 5. generationer, d. 1.-7.-1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1882 og ombygget og moderniseret i perioden 1976-83, kvægstal
den er ombygget flere gange, svinestalden er ombygget til kvægstald i 1978/79 og
lade er opført 1919. Gården drives med en besætning på 27 årskøer og 30 ungdyr af
racen RDM, desuden er der 250 mink. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, hvede og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det og der er 1 skoledreng til hjælp.
HESSUM BYGADE 47, HESSUM, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821225.
HOLGER LARSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1926, søn af Anna Kirstine og Jens Peder
Larsen, gift d. 24.-6.-1950 med Edith Møller Larsen, husmor, født d. 2.-10.-1929,
datter af Petra og Hans Larsen. Parret har børnene: Tove, født d. 2.-12.-1950, Hanne,
født d. 26.-4.-1952, Inge, født d. 31.-1.-1956, og Poul, født d. 13.-10.-1964.
H.L. overtog gården d. 1.-8.-1964 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og gradvis moderniseret. Udbygningerne, bestående af kvæg
stald, svinestald og lade, er alle opført i 1800-tallet og restaureret omkring 1935.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 1 traktor. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
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HESSUM BYGADE 54, "ØSTERGAARD", HESSUM, 5450 OTTE
RUP, tlf. 64-821582.
EJNER MADSEN, gårdejer, født
d. 28.-12.-1920, søn af Johanne
og Karl Madsen, gift d. 12.-9.1958 med Anna Lund, født d.
16.-8.-1928, datter af Jørgine og
Thomas Lund. Parret har børne
ne: Inge, Ellen og Lene.
E.M. har været på landbrugssko
le, han har været i bestyrelsen
for Nordfyns Mejeri, formand for
Venstre i Skelby og sidder nu i bestyrelsen for Lokalhistoriskforening. Han overtog
gården d. 1.-3.-1961 fra Arne Jakobsen. Efter brand i 1928 blev gården flyttet fra sin
oprindelige placering i Hessum Bygade 44 til nuværende placering.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 4 ha., og der er forpagtet 4,5 ha.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, sukkerroer og ærter. Der er 2
traktorer.
HJADSTRUPVEJ 8, HJADSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851107.
HARALD HØJBERG MADSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1931, søn af Anna og Lars Mad
sen, gift d. 25.-5.-1957 med Edel Andersen, medhjælpende hustru, født d. 29.-1.-1935,
datter af Anna og Christian Andersen. Parret har børnene: Lilian, født d. 31.-7.-1959,
Torben, født d. 5.-6.-1962, og Erik, født d. 28.-10.-1964.
H.H.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1880'erne.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1970, kvægstald ca. 1900 og ombygget til svin i 1978, svinestald
og lade opført 1978/79 og maskinhus 1962. Gården drives med en svineproduktion på
ca. 40 årssøer og ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer og foderærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HJADSTRUPVEJ 11, HJADSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851208.
POUL CHRISTIAN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1936, søn af Mamie og Aksel
Rasmussen.
P.C.R. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sin far,
som købte den i 1935.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha., og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1908, lade 1956 og maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, kon
servesærter og spinatfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJADSTRUPVEJ 17, HJADSTRUP,
5450 OTTERUP, tlf. 64-851156.
BENT FRIGAARD RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 29.-3.-1942,
søn af Valborg og Johannes Ras
mussen, gift d. 9.-4.-1966 med
Bente Ærendal Mikkelsen, husmor,
født d. 19.-12.-1943, datter af
Elin og Knud Mikkelsen. Parret
har sønnerne: Torben, født i
1968, Christian, født i 1972, og
Anders, født i 1974.
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B.F.R. arbejder som informationskonsulent og er medlem af bestyrelsen for det
regionale TV2 (TV Fyn), han har været på Næsgård Landbrugsskole og Landbohøjsko
len. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra sin far, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 37 ha. og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og restaureret i perioden 1984-88, kvægstald, svinestald og
lade er alle opført omkring 1900, samt maskinhuse 1950 og 1965. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, sukkerroer, konservesærter, græsfrø og rug. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
H3ADSTRUPVE3 28, "KÆRSGAARD", H3ADSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851060.
LEIF KNUDSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1952, søn af Hansine og Ejner Knudsen, bor
sammen med Margit Andersen, halvtids bankassistent, født d. 9.-12.-1951, datter af
Else og Ernst Andersen.
L.K. overtog halvdelen af gården d. 1.-1.-1978 og resten d. 1.-1.-1983 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 35 ha. og der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført 1892 og løbende restaureret, svinestald og lade opført 1976,
maskinhus 1984 og løglager 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, raps, foder
ærter, porrer, selleri, løg og rødkål. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvan
dingsmaskiner, løgmaskiner, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og der er ansat 2 medhjælpere, 1 voksen og 1 elev, samt skole
elever i efterårsferien.
L.K. ejer og driver desuden Kappendrup 9, 5450 Otterup, som er på 13 ha.
H3ADSTRUPVE3 60, "K30LSB3ERG", BLADSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 65-955150.
AKSEL ANDERSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1940, søn af Valborg og 3ørgen Andersen.
A.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sin
far. Gården var i sin tid fæstegård under "Nislevgaard", fæsteretten kan føres tilbage
til 1698 og den blev frikøbt i 1867.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 25 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus og kvægstald, svinestald fra 1961 og maskinhus
fra 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 trak
torer, 1 bugserbar mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

HOLEMARKEN 24, "LYKKES
LUND", UGGERSLEV, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-851160.
FREDE NIELSEN, gårdejer, født
d. 3.-12.-1941, søn af Marie og
3acob Nielsen, gift d. 10.-5.-1968
med Kirsten Langskov Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
16.-10.-1948, datter af Karen og
Erik Langskov Hansen. Parret
har børnene: Lars, født d. 10.-3.1969, Mette, født d. 2.-2.-1971,
og Anne, født d. 16.-7.-1976.
F.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 23 ha., og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1959, kvægstalde er opført i 1969 og 1972, de er begge ombyg
get til svinestalde i 1979 og gennemgribende renoveret i 1988, svinestald opført 1983,
lade og maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
130 årssøer, 2.000 solgte smågrise og 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, raps, ærter og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, mark
vandingsmaskine, halmsnitter, 2 gastætte kornsiloer og halmfyr. Maskinstation bruges
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til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
F.N. ejer og driver desuden Uggerslevvej 6, 5450 Otterup, og Hulemarken 18, 5450
Otterup.
HOLEMARKEN 29, "HOLGEGÅRD", HOLEMARKEN, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851674.
BENT HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1951, søn af Holger Hemmingsen, gift d.
26.-3.-1976 med Lise Hansen, dagplejer, født d. 2.-7.-1953, datter af Hans 3. Hansen.
Parret har børnene Jakob og Louise.
B.H. arbejder som lagerarbejder. Han overtog gården d. 11.-6.-1977 fra sin far, som
købte den i 1944.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 22,1 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1977-81, kvægstald, maskinhus og foderhus
er opført 1979, svinestald 1895, lade ca. 1900 og desuden er der udendørs køresilo.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og markvandingsanlæg.
HORSEBÆKVEJ 84, "ANNEKSMINDE", HJADSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821284.
JØRGEN JØRGENSEN, entreprenør, født d. 7.-3.-1950, søn af Ingrid og Aksel Jørgen
sen, gift d. 21.-9.-1974 med Solveig Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 28.2.-1954, datter af Anny og Henry Christiansen. Parret har børnene: Laila, født d.
26.-2.-1975, Leif, født d. 24.-4.-1976, Helle og Heidi, født d. 8.-8.-1978.
J.J. er formand for Fynske Maskinstationer og medlem af skolenævnet. Han overtog
gården, som har været i slægtens eje siden 1913, i 1977 fra sin far. Gårdens navn
stammer fra, at den har hørt under præsteembedet Hjadstrup og var anneks til
"Østrup".
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., og der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og tilbygget i 1987, maskinhuse er opført 1903 og 1986,
begge er ombygget til maskinstation. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede, vinterbyg og maltbyg. Der er 8 traktorer, 4 mejetærskere og desuden maskiner
til maskinstationsdrift. På maskinstationen er ansat 7 medarbejdere.
Maskinstationen drives af Jørgen og Willy Jørgensen i fællesskab.

HØJELUNDSVEJ 18, "HØJELUND", ØSTER LUNDE, 5450 OTTERUP, tlf. 65-955433.
POUL MARTIN HOLFELT, gårdejer, født d. 14.-1.-1935, søn af Anne Marie og Kaj
Martin Erhart Holfelt, gift d. 13.-1.-1965 med Birthe Helleskov, lærer og husmor, født
d. 1.-6.-1943, datter af Dagny og Svend Helleskov. Parret har børnene: Mette, Martin
og Morten.
P.M.H. har været på Haslev Landbrugsskole og på Middelfart Fjerkræskole, han er
medlem af Dansk Varmblods hovedbestyrelse og regionsbestyrelse.
P.M.H. overtog gården i 1972 fra Gunnar Sørensen.
Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt ialt 27,6 ha., og der er frasolgt 4
ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret, kvægstald opført 1935 og ombygget
til svinestald i 1972, svinestald opført 1935 genopbygget efter brand og ombygget i
1972, hestestald opført 1985, fravænningsstald og fedestald opført 1977, lade og
maskinhus 1935. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer og ca. 1.000
slagtesvin årligt, desuden er der 3 følhopper, 11 plage + føl af samme race. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, græs og industrifrø. Der er 3
traktorer, anpart i mejetærsker, anpart i roeoptager, halvautomatisk udmugningsanlæg,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
ansat 1 medhjælper.
JØRGENSØVEJ 46, JØRGENSØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871236.
KNUD NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1918, søn af Kirstine og Axsel Nielsen, gift
d. 18.-5.-1946 med Anna Kirstine Andersen, født d. 3.-12.-1924, død d. 3.-9.-1987,
datter af Sine og Rasmus Jørgen Andersen. Parret har børnene: Karin, født d. 22.-3.1947, Hanne, født d. 17.-1.-1949, og Birte, født d. 12.-5.1952.
K.N. er lokalkonsulent for Topdanmark og har været på Korinth Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1946 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården,
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som er udflyttergård fra Agernæs og var fæstegård under "Ensidelsborg".
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1885 og gradvis restaureret, kvægstald og svinestald opført
1885 og ombygget i 1952, ny svinestald opført 1970, lade 1885 og maskinhus 1985.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 2 trak
torer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
JØRGENSØVEJ 64, "FJORDDAL", 5450 OTTERUP, tlf. 64-871595.
BØRGE TANDERUP JACOBSEN, gartner, født d. 1.-10.-1953, søn af Inge og Poul
Tanderup Jacobsen, gift d. 19.-11.-1977 med Jette Susanne Knudsen, håndarbejdsleder,
født d. 19.-8.-1955, datter af Else og Flemming Knudsen. Parret har børnene: Robin,
født d. 22.-8.-1977, og Sander, født d. 19.-12.-1980.
B.T.J. har været på gartnerskole. Han overtog gården i 1986 fra Poul Hansen.
Ejendomsskyld 4.000.000 Areal 60 ha. og der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og gradvis restaureret, kvægstald opført 1911 og ombygget
til lager i 1986, lagerhal opført 1987. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
maltbyg, gulerødder, sukkerroer, løg og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, mark
vandingsmaskine, gartnerimaskiner, varm og kold lufts tørreri til løg og opbevarings
anlæg til løg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 3
medhjælpere.

KAPPENDRUP 2, "TOFTEGAARD",
KAPPENDRUP, 5450 OTTERUP,
tlf. 64-851289.
POUL KNUDSEN, gårdejer, født
d. 30.-4.-1936, søn af Eva og
Johannes Knudsen, gift d. 7.-5.1964 med Inger Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 7.-5.-1940,
datter af Anna og Jørgen Peter
Jensen. Parret har børnene: Jet
te, født d. 28.-2.-1965, Birgit,
født d. 12.-6.-1969, og Bent, født
d. 18.-11.-1972.
P.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Ejnar
Andersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført 1898, tilbygget og restaureret i 1973, kvægstald ombygget og
tilbygget i 1979, maskinhus opført 1960, foderhus 1972 og der er gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 47 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2
traktorer og kornloft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og sønnen
hjælper til på gården.
KIRKEMARKEN 4, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871082.
ARVID WIBERG NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1948, søn af Edith og Knud Nielsen.
A.W.N. er mekaniker. Han overtog gården i 1978 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1921.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25,9 ha., heraf tilkøbt 20,4 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1956, svinetald opført 1921 og ombygget i
1951 og tilbygget i 1973, lade og maskinhus er opført i 1976. Gården drives med en
svineproduktion på 25 årssøer og ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og foderærter. Der er 4 traktorer og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

KIRKEMARKEN 16, KØRUPMARKEN, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871413.
HENRY MADSEN, husmand, født d. 16.-8.-1917, søn af Kristine og Marius Madsen,
gift i 1947 med Ellen Madsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-4.-1925. Parret har
børnene: Keld, født i 1949, Ole, født i 1951, og Bent, født i 1953.
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Ejendomsskyld 500.000. Areal 7,7 ha., der er bortforpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1928, kvægstald 1928, svinestald 1928 og tilbygget i 1958,
maskinhus opført 1958. Gårdens besætning er på 4 ungdyr og 2 årssøer. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
KIRKEVEJ 38, "VESTER HØJGAARD", NØRRE HØJRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64851127.
ELSE OG ASGER JØRGENSEN, gårdejere.
A.J. er født d. 10.-10.-1942, søn af Verna og Frederik Jørgensen, gift d. 16.-11.-1968
med Else Møller, gårdejer og lærer, født d. 20.-7.-1941, datter af Karen og Christian
Møller. Parret har sønnerne: Jeppe, født d. 17.-11.-1971, og Kristian, født d. 1.4.-1974.
A.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-7.-1977 fra
A.J.s forældre, nuværende ejere er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng og skov.
Yderligere 20 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1917 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført 1917 samt maskinhus 1989. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, korn og
konservesærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri.
Parret driver desuden "Bjergager", Tyentved 42, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense. Gården
er på 45 ha. og består af en sammenlægning af 2 gårde.

KIRKEVEJ 44, "HØJRUPGAARD", NR. HØJRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851326.
AXEL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1932, søn af Alhed og Laurits Rasmussen,
gift d. 8.-10.-1960 med Else Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 16.-1.-1937,
datter af Esther og Johannes Hansen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 12.-7.-1961,
Birgitte, født d. 29.-1.-1963, Lisbeth, født d. 15.-10.-1965, Christian, født d.
15.-4.-1968 og Martin, født d. 30.-8.-1969.
A.R. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far,
nuværende ejer er 5. generation på gården, som i slutningen af 1700-tallet blev
udstykket fra "Gyldensten".
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 50 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og gradvis moderniseret, kvægstald opført 1898 og til
bygget i 1967, svinestald opført 1898 og ombygget til ungkvæg i 1970, lade opført
1913, staklade 1982 og maskinhus 1966, desuden er der udendørs plan- og rund køresilo. Gården drives med en besætning på 66 årskøer og 70 ungdyr af racen Jersey
samt en slagtesvineproduktion ca. 2.200 stk. årligt, og endvidere 2 heste og 2 føl af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg.
Der er 4 traktorer og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
og der er ansat 1 fodermester samt 1 medhjælper i sommerhalvåret.
KIRKEVEJ 50, "DAMGAARD", NØRRE HØJRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851281.
REJNER CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1921, søn af Laura og Knud
Christiansen, gift d. 25.-9.-1946 med Aase Bolding, medhjælpende hustru, født d.
28.-10.-1920, datter af Karen og Peter Bolding. Parret har børnene: Flemming, født d.
23.-3.-1947, og Carsten, født d. 26.-10.-1950.
R.C. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1894 og gradvis restaureret, kvægstalde er ombygget til svine
stald i 1972, svinestald ombygget i 1972 og maskinhus opført 1984. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KIRKEVEJ 57, NR. HØJRUP,
5450 OTTERUP, tlf. 64-851075.
NIELS HELMER SØRENSEN,
gårdejer, født d. 14.-5.-1936, søn
af Karla og Marinus Sørensen,
gift d. 26.-11.-1960 med Inge
Bertelsen, medhjælpende hustru,
født d. 20.-1.-1937, datter af
Mary og Adolf Bertelsen. Parret
har børnene: Hanne, født d.
7.-9.-1962, Gitte, født d. 28.-3.1966, og Mette, født d. 11.-2.1973.
N.H.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., der er 2,2 ha. eng og
skov.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1903 og maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 90
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og konsservesærter. Der er
1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri.
N.H.S. ejer og driver desuden Egensevej 51, 5450 Otterup. Ejeren er bosat på denne
gård.

KIRKEVEJ 62, "PILEGAARD",
NR. HØJRUP, 5450 OTTERUP,
tlf. 64-851502.
HENNING PILEGAARD HANSEN,
gårdejer, født d. 23.-6.-1947, søn
af Irene og Viggo Pilegaard Han
sen, gift d. 2.-5.-1972 med Lis
beth Søgaard Petersen, bankassi
stent, født d. 11.-4.-1951, datter
af Gudrun og Svend Søgaard Pe
tersen. Parret har datteren An
ne, født d. 10.-10.-1979.
H.P.H. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1974 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914. Gården har også
tidligere været i slægtens eje.
Areal 30 ha., heraf 4 ha. eng, skov og mose. Derudover er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1868 og løbende restaureret de sidste 15 år, lade opført 1987,
maskinhus og værksted 1987. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede,
byg, raps og konservesærter. Der er 4 traktorer, 2 mejetærksere, 2 amoniakanlæg,
enkornssåmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 2 medhjælpere.
H.P.H. ejer og driver desuden Tørresøvej 3, Bårdesø, 5450 Otterup, på 35 ha.
KIRKEVEJ 68, "NØRREGAARD", NR. HØJRUP, 5450 OTTERUP.
BENT NØRREGAARD SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1936, søn af Inger Karoline
og Ejnar Sørensen, gift d. 19.-5.-1962 med Inger Jensen, medhjælpende hustru, født d.
8.-5.-1938, datter af Stenze og Aage Jensen. Parret har børnene: Peter og Henrik,
født d. 16.-10.-1963, og Erling, født d. 12.-3.-1969.
B.N.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 13.-3.-1974 fra sin
far, nuværend ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1958 og 1978, kvægstald opført 1923 og
løbende ombygget, lade og foderhus opført 1923 og maskinhus 1980, desuden er der
køresilo og plansilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 65 ungdyr
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hvede, byg, majs og foderærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og rendegraver.
Den ene af sønnerne hjælper til på gården.
B.N.S. ejer og driver desuden Lille Jullerupvej 58, 5471 Søndersø, på 17 ha.

KIRKEVEJ 81, "ESKEGAARD", NR. HØJRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851710.
TAGE AATOFTE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1945, søn af Kirstine og Ras
mus Rasmussen, gift d. 17.-10.-1970 med Sonja Holl Jensen, blomsterdekoratør, født
d. 29.-10.-1946, datter af Margrethe og Gunnar Holl Jensen. Parret har børnene:
Ulrik, født d. 19.-7.-1971, Rikke, født d. 5.-1.-1975, og Steffen, født d. 31.-3.-1977.
T.Aa.R. har været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for S.A.B.
Foderstofforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1979 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.490.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. eng. Derudover er der forpagtet 11
ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret, kvægstald opført 1907, svinestalde
1907 og 1923, lade 1907 og maskinhus 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt samt 30 fedetyre af racen RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, enkornssåmaskine,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLINTEBJERGVEJ 46, "HJØRNEGAARDEN", 5450 OTTERUP, tlf.
64-821197.
HANS ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 3.-11.-1924, søn af Louise
og Jørgen Nielsen, gift d. 10.-3.1950 med Inger Pedersen, med
hjælpende hustru, født d. 15.-9.1927, datter af Kirstine og Kristi
an Pedersen. Parret har børnene:
Margit, født d. 30.-1.-1951, Jør
gen, født d. 29.-3.1953, og Han
ne, født d. 5.-3.-1965.
H.E.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der i 1904 blev
udflyttet fra Otterup, i 1955 fra Christian Madsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha. og der er frasolgt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og gradvis moderniseret, kvægstald er ombygget til svine
stald i 1979, farestald opført 1970, lade er ombygget til svin i 1979 og maskinhus
opført 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er konservesærter, sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
H.E.N. driver sammen med sønnen Jørgen "Østrup Møllegaard", Klintebjergvej 64,
5450 Otterup, som I/S. Afgrøderne er de samme som nr. 46. og gårdene drives under
et.
KLINTEBJERGVEJ 69, "STRØBYLØKKE", ØSTRUP, 5450 OTTE
RUP, tlf. 64-821711.
CARL PETER HOVENDAL, gård
ejer, født d. 14.-7.-1916, søn af
Magda og Peder Hovendal, gift
d. 9.-9.-1942 med Karen Kristen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 14.-9.-1918, datter af Inga og
Oluf Kristensen. Parret har bør
nene: Jens Peter, født d. 26.-5.1943, Claus Peter, født d. 22.3.-1945, Oluf Peter, født d. 15.-
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C.P.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården, der i 1856 blev ud
flyttet fra Østrup, i 1942 fra sin far.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha., disse 9 ha. er ikke
medregnet i ejendomsskylden.
Stuehuset er opført ca. 1856 og ombygget i 1976, kvægstald opført 1856 og restaure
ret 1940-45, svinestald og lade er opført 1856 og desuden er der silo. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og konservesærter. Jorden drives af
sønnen Oluf Peter.
KLINTEBJERGVEJ 77, "ØSTRUPGAARD", ØSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-822434.
NIELS MATTHIESEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1949, søn af Ingrid og Esber Matthiesen,
gift d. 1.-12.-1974 med Birte Jensen, medhjælpende hustru, født d. 22.-2.-1951, datter
af Karen og Niels Aage Jensen. Parret har børnene: Claus, født d. 8.-12.-1977, og
Charlotte, født d. 10.-11.-1982.
N.M. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han er medlem af bestyrelsen for Sukkerroerdyrkerforeningen og formand for Fjordmarkens Pumpelaug. Han overtog gården d.
28.-4.-1980 fra Ege Olsen. Den tidligere hovedbygning hedder "Østruplund" og ejes af
Fyns Amt. "Østrupgaard" er gammel hovedgård, hvorunder hørte flere gårde, bl.a.
"Ørritslevgaard" og "Daugstrupgaard".
Ejendomsskyld 5.800.000. Areal 117 ha. og der er forpagtet 154 ha.
Stuehuset er ombygget i 1925, kvægstald er opført efter brand i 1976, lade og maskin
hus 1925, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en besæt
ning på 75 årskøer og 75 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, byg, græsfrø, havefrø, spinat og skorzonerod. Der er 8 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er ansat 1 fodermester, 4 medhjælpere og nogle praktikanter.
N.M. driver desuden "Strandlyst", Lindøvej 17, 5450 Otterup.

KLINTEBJERGVEJ 96, "AALYST",
ØSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf.
64-821953.
MOGENS LARSEN, gårdejer,
født d. 29.-5.-1942, søn af Else
og Arne Larsen, gift d. 17.-2.-1962
med Birthe Hansen, medhjælpen
de hustru, født d. 5.-1.-1944,
datter af Ella og Julius Hansen.
Parret har børnene: Bente, født
d. 29.-5.-1962, Kurt, født d. 20.11.-1964, Allan, født d. 15.-10.1969, og Helge, født d. 31.-7.1978.
M.L. overtog gården d. 1.-3.1965 fra Karen Hansen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 17,6 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., og der er forpagtet
25,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret, kvægstald er ombygget i
1979, svinestald er ombygget til kostald i 1979, foderlade og maskinhus fra 1979,
desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 56 årskøer, 56 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.

KRISTIANSMINDEVEJ 45, "SØGAARD", BÅRDESØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871052.
POUL JESPERSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1945, søn af Anny og Kaj Jespersen, gift
d. 1.-8.-1967 med Inge Jensen, medhjælpende hustru, født d. 21.-3.-1947, datter af
Anna og Thorvald Jensen. Parret har børnene: Linda, født d. 1.-4.-1970, og Tine, født
d. 25.-1.-1973.
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udflyttergård fra Bårdesø, i 1967 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset, der oprindelig er bindingsværk, blev ombygget i 1952 og 1963 og er siden
gradvis moderniseret, kvægstald er opført i flere omgange, løsdriftsstald er opført i
1978, ny svinestald i 1957, lade og maskinhus 1978, derudover er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 80 ungdyr og kalve af racen
SDM, samt 40 årssøer og 750 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er sukkerroer. Der er 3 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet, der er ansat 1 medhjælper og nogle gange en skoleelev.
KRISTIANSMINDEVEJ 50, "DAMGAARD", BÅRDESØ MARK, 5450 OTTERUP, tlf.
64-871136.
HERLUF FUGL HANSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1918, søn af Ane Kirstine og Hans
Hansen, gift d. 10.-10.-1942 med Eva Engstrup Rasmussen, født d. 9.-9.-1919 og død
d. 17.-4.-1989, datter af Anna og Sofus Engstrup Rasmussen. Parret har børnene:
Mogens, født d. 7.-4.-1944, Kirsten, født d. 11.-8.-1949, og Ulla, født d. 22.-2.-1960.
H.F.H. er formand for Bårdesø Elforsyning samt i bestyrelsen for Efla og i repræsen
tantskabet for Fynsværket. Han overtog gården d. 15.-1.-1948 fra Kristian Beenbiere
Nielsen. Gården blev udstykket fra Bårdesø i 1864, der er gadekær på gården, det er
matrikelført som fælles vandingssted og branddam.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 28 ha., heraf 1,7 ha. skov og mose. 5 ha. er bort
forpagte!.
Stuehuset er opført i 1864 og gradvis moderniseret, kvægstald opført 1864, ombygget
og udvidet i 1963/64, laden er ombygget til ko- og svinestald. Gårdens besætning er
på 6 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter,
hvede og byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H.F.H. ejer og driver desuden en gård på Bårdeøsvej, hvor bygningerne er solgt fra.

KROGGYDEN 7, "I/S KROGGAARDEN", NORUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871024.
KIRSTEN NIELSEN OG PER STENGAARD PEDERSEN, gårdejere.
Parret omtales under GI. Jørgensø 8, Jørgense, 5450 Otterup. De overtog gården i
august 1984 fra Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1965, kvægstald til kvier er opført 1973, kostald er ombygget i
1971/72, lade og maskinhus opført 1972, desuden er der indendørs køresilo og køresilo
i laden. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 5 slagtekalve af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, vinterhvede og
vinterbyg. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
Parret ejer og driver desuden "Elmegaard", GI. Jørgensø 8, Jørgensø, 5450 Otterup.

KROGSBØLLE BYGADE 43,
"KROGSBØLLEGAARD", KROGS
BØLLE, 5450 OTTERUP, tlf. 64871685.
TORBEN CHRISTIAN LARSEN
OG SOLVEIG BIRGIT LARSEN,
gårdejere.
T.C.L. er født d. 9.-9.-1955, søn
af Gerda og Kurt Larsen, gift d.
23.-5.-1987 med Solveig Birgit
Rasmus sen, beskæf tigelsesvejleder,
født d. 3.-4.-1956, datter af Lily
og Einar Rasmussen. Parret har
børnene: Anna Solveig, født d. 27.-9.-1987, og Karen Jenny, født d. 10.-11.-1989.
Parret overtog gården d. 1.-6.-1986 fra Therese og Henrik Nielsen. Den var tidligere
fæstegård under "Einsidelsborg" og er nævnt helt tilbage til 1738.
Ejendomsskyld 370.000.
Stuehuset er opført ca. 1740 og restaureret flere gange, senest 1989. Kvægstald og
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kalvebokse og 1 boks til ænder samt 2 svinebokse. Gårdens besætning er på 3 slagtekalve af racen Jersey samt 6-8 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
grøntsager.

KROGSBØLLEVEJ 18, "KIWI", SKELSBÆK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-872187.
WILLY JØRGENSEN, entreprenør, født d. 7.-9.-1948, søn af Ingrid og Aksel Jørgen
sen, gift d. 12.-5.-1979 med Kirsten Holmberg, gartnermedhjælper, født d. 15.-3.-1956,
datter af Jytte Holmberg. Parret har børnene: Jesper og Mette.
W.J. overtog gården d. 11.-6.-1987 fra Børge Tanderup Jacobsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 1,98 ha., deraf er bortforpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1983, desuden er der lade og maskinhus. På gården er der
plansilo og korntørreri.
W.J. er medindehaver af Hjadstrup Maskinstation, Horsebækvej 84, 5450 Otterup.

KROGSBØLLEVEJ 81, GUNDSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871317.
ERIK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1946, søn af Anna og Einar Rasmussen,
gift d. 19.-7.-1969 med Aase Lundsgaard Jensen, datter af Johanne og Robert Jensen.
Parret har børnene: Lone, født d. 28.-5.-1970, Susan, født d. 21.-8.-1972, Jens, født d.
15.-9.-1974, og Maria, født d. 5.-8.-1981.
E.R. har været på Dalum Landbrugsskole og er i Nordfyns Landboforenings kvægud
valg. Han overtog gården, som er udflyttet fra Gundstrup By efter brand i 1902, i
1975 fra sin far, nuværende ejer er mindst 5. generation.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 4 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1902 og ombygget i 1985, kvægstald opført 1902 og ombygget i
1981, svinestald opført 1902, lade, maskinhus og foderhus 1983 og desuden er der
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer og 80
ungdyr af racen Jersey samt ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, hvede, byg, rug og vinterraps. Der er 2 traktorer, læssemaskine
og staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst og der er
ansat 1 medhjælper og lidt med medhjælp fra skoleelever.
E.R. ejer og driver også Krogsbøllevej 136, Gyngstrup, 5450 Otterup. Denne gård er
på 21 ha.
KROGSBØLLEVEJ 94, "NØRRELUND", GUNDSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871527.
LARS LANDTVED-HOLM, civiløkonom og gårdejer, født d. 8.-7.-1963, søn af Else og
Viggo Hansen, gift d. 11.-7.-1987 med Mette Rasmussen, lærer og gårdejer, født d.
11.-7.-1964, datter af Aase og Axel Rasmussen. Parret har børnene: Thomas, født d.
14.-6.-1988 og Rasmus, født d. 9.-7.-1990.
M.R. er medlem af kommunalbestyrelsen i Otterup. Parret overtog gården d. 1.-7.1986 fra Erik Rasmussen. L.L.H.s forældre har tidligere ejet gården.
Areal 0,5 ha.
Stuehuset er i bindingsværk og sidst restaureret i 1990. På gården er der 4 høns og 2
får.

KROGSBØLLEVEJ 95, "LINDEGAARD", GUNDSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871259.
BØRGE ARNE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1946, søn af Edith og Verner
Jørgensen, gift d. 18.-3.-1967 med Bodil Jensen, medhjælpende hustru, født d. 7.-2.1945, datter af Anna og Thorvald Jensen. Parret har børnene: Anette, født d. 17.2.-1968, Peter, født d. 25.-2.-1970, og Anne Birgitte, født d. 6.-1.-1981.
B.A.J. er formand for Mejeriselskabet Danmark region Fyn, formand for Avlsforenin
gen SDM på Fyn, i bestyrelsen for Kvægavlsforeningen og i De danske Mejeriers Fæl
lesindkøb. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra sin far, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som blev udstykket fra en nabogård omkring 1900.
Ejendomsskyld 2.200.000. Aral 27,8 ha., heraf 1 ha. marginalford. Derudover er der
forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og gradvis moderniseret, kvægstalde er opført 1900, 1967
og 1969, spaltestald 1973, svinestald 1900 og senere ombygget til kalvestald, lade
opført 1984 efter brand og maskinhus fra 1975, desuden er der udendørs køresilo samt
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roehus og majssilo i laden. Gården drives med en besætning på 72 årskøer, 80 ungdyr
og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og
sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og staldvarme til stuehuset. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 fodermester.
KROGSBØLLEVEJ 145, GYNGSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871047.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1926, søn af Marie og Anders Nielsen, gift
d. 4.-5.-1957 med Erna Jacobsen, husmor, født d. 30.-9.-1931, datter af Ane og Peter
Jacobsen. Parret har sønnerne Henrik, født d. 20.-5.-1958, samt Lars og Klaus, født d.
4.-5.-1962.
A.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra sin far.
Gården blev i 1923 sammenlagt af 2 gårde.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf 5 ha. mose. Der er frasolgt ca. 1 ha. og
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1870 og gradvis restaureret, kvægstald opført 1870, svinestalde
1870 og 1930, lade og maskinhus 1972. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
foderærter, hvede, byg og rug. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
KROGSBØLLEVEJ 168, "VIEMARKSGAARD", ROERSLEV,
5450 OTTERUP, tlf. 64-871893.
FINN HANSEN, gårdejer, født d.
1.-4.-1956, søn af Emmy og
Svend Aage Hansen, gift d. 27.6.-1981 med Ulla Elmkær, isenkramekspedient, født d. 21.-2.1956, datter af Valborg og Kaj
Elmkær. Parret har sønnerne:
Lars og Morten, født d. 16.-6.-1983,
og Jakob, født d. 23.-3.-1986.
F.H. er bestyrer af Roerslev
Bygade 42 og Stenøvej 6 og han har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog går
den, der er udflyttet fra Roerslev, d. 1.-4.-1981 fra Ejnar Ulriksen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1942, kvægstald, svinestald og lade 1942 samt maskinhus 1976.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, vinterbyg, vårbyg, læggekar
tofler til eksport og foderærter. Der er 2 traktorer og kornmagasin.
KROGSBØLLEVEJ 169, GYNG
STRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64871144.
ARNE OVERGAARD MADSEN,
gårdejer, født d. 16.-10.-1937,
søn af Helga Katrihne og Niels
Overgaard Madsen, gift d. 24.-6.1972 med Tove Rude Edlefsen,
kontorassistent, født d. 27.-1.1944, datter af Anna og Otto Ed
lefsen. Parret har børnene: Per,
født d. 1.-3.-1967, og Claus,
født d. 24.-3.-1973.
A.O.M. arbejder som prøvetager ved Statens prøvekontrol, han har været på St. Restrup Husmandsskole og er i bestyrelsen for Nordfyns Vandværk. Han overtog gården,
der er udstykket fra "Kørup", d. 1.-8.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13,2 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha., og der er forpagtet 26
ha.
Stuehuset er opført ca. 1922 og løbende restaureret, kvægstald opført 1922, tilbygget
1972 og 1974, desuden er der udendørs køresilo, gylletank og foderhus i forbindelse
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med kvægstald. Gården drives med en besætning på 50 årsammekøer, 25 ungdyr og 25
slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
byg. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KRONBORGVEJ 24, KRONBORG,
5450 OTTERUP, tlf. 65-955241.
KARL ROBERT JENSEN, gårde
jer, født d. 7.-8.-1919, søn af
Karla og Sofus Jensen, gift d.
26.-8.- 1950 med Esther Rasmine
Larsen, husmor, født d. 2.-10.-1922,
datter af Albert Larsen. Parret
har børnene: Bente, født d. 20.4.-1952, og Gorm, født d. 17.12.-1953.
K.R.J. har været på Vrov Høj
skole. Han overtog gården i

1958 fra Carl Chr. Christensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 10,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret, kvægstalde og svinestalde er opført
i 1934 og 1973, lade og maskinhus 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede
og byg. Der er 2 traktorer, bugserende mejetærsker og tårnsilo.

KVINDEVADET 5, "HJORSLEVGAARD", 5450 OTTERUP, tlf. 64-821061.
ESBER MATTHIESEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1920, søn af Ragnhild og Jørn Matthisen, gift d. 3.-10.-1947 med Ingrid Davidsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-5.-1926,
datter af Magrethe og Niels Chr. Davidsen. Parret har sønnen Niels, født d. 28.4.-1949.
E.M. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra sin
svigermor. Gården har været i slægtens eje gennem mere end 200 år og var tidligere
fæstegård under "Ravnholt" og "Nislevgaard".
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 45 ha., der er frasolgt 8 ha.
Gårdens bygninger er revet ned, men der står et fodermesterhus tilbage. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, hvede, byg, græsfrø
og havefrø.
E.M. ejer og driver desuden "Østergaard", Skebyvej 15, 5450 Otterup.
KØRUPVEJ 6, ROERSLEV, 5450
OTTERUP, tlf. 64-871075.
KNUD TORNGAARD KNUDSEN,
gårdejer, født d. 6.-8.-1939, søn
af Eva og Johannes Knudsen.
K.T.K. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i
1967 fra sin far, som købte den
i 1953.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal
22 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der
er 2,2 ha. mose. Yderligere 24
ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1978, kvægstald 1960, lade 1872 og siden ombygget, maskinhus
opført 1970 og der er gylletank. Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter,
sukkerroer, byg, hvede og spinatfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm
og kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
K.T.K. ejer og driver desuden Kørupvej 4, 5450 Otterup. Denne gården er på 5,5 ha.
og ejendomsskylden er 770.000.
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5450 OTTERUP, tlf. 64-821884.
UFFE TANGE, godsejer, omtales
under "Daugstrupgaard", Slettens
vej 677, 5450 Otterup.
U.F. overtog gården d. 1.-8.-1985
fra brødrene N.V. og 3. Jørgen
sen. Den er tidligere udstykket
fra ejendommen "Einsidelsborg"
ved oprettelse af 2 selvstændige
baronier i 1676. "Kjørup" blev
siden lagt under "Einsidelsborg"

indtil 1921, og frasolgt i 1929.
Ejendomsskyld 7.450.000. Areal 195 ha., heraf 11 ha. skov og marginaljord.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne er bygget i 1890
efter brand, genopført i gule sten med skifertag, lade opført 1890 og maskinhus ind
rettet i gammel kostald. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlskorn, sukker
roer, græsfrø, fremavlsærter og gulerødder. Der er 2 plansiloer samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinerne er fælles med "Daugstrupgaard", Slettensvej 677, Daugstrup,
5450 Otterup.

LILLEBRO 20, KROGSBØLLE,
5450 OTTERUP, tlf. 64-871264.
LAURITS DEMANT, gårdejer,
født d. 26.-6.-1922, søn af Thea
og Carl Demant, gift d. 9.-6.-1954
med Marie Hansigne Christiansen,
medhjælpende hustru, født d.
25.-5.-1930, datter af Maren og
Carl Marius Christiansen. Parret
har børnene: Keld, født d. 4.9.-1955, Lars, født d. 19.-4.1959, og Henrik, født d. 2.-10.1961.
L.D. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Svinekontrolforeningen på Fyn. Han overtog gården, der er tidligere tvillinggård, som er ud
flyttet fra Krogsbølle, i 1954 fra Einar Ulriksen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 20,7 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1968, kvægstald er ombygget til svinestald, svinestalde er opført
i 1961 og 1979/80, maskinhus 1956, desuden er der gylletank og foderblandeanlæg på
loftet. Gården drives med en besætning på 70 årssøer og ca. 1.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og konservesærter. Der er 1 traktor samt
kornloft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LINDØVEJ 5, "DAMGAARDEN", ØRRITSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821608.
KARL AAGE MADSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1934, søn af Maria og Anton Madsen,
gift d. 15.-4.-1989 med Maria Madsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-3.-1940.
Parret har børnene: Anita, født d. 4.-8.-1961, og Berit, født d. 26.-11.-1964.
K.Aa.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra August
Madsen.
Ejendomsskyld 4.350.000. Areal 40,2 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., og der er forpagtet
13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og moderniseret i 1980, kvægstald er opført 1914 og om
bygget til svinestald 1968, svinestald opført 1914 og ombygget 1972 og 1987, maskin
hus opført 1978, desuden er der gylletank og foderlade. Gården drives med en besæt
ning på 420 årssøer, 2.000 solgte smågrise og ca. 6.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 2 gastætte siloer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt foderblandeanlæg.
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medhjælpere.
K.Aa.M. ejer og driver desuden "Egensegaard", Egensegårdvej 14, Egense, 5450
Otterup.
LINDØVEJ 17, "STRANDLYST", LINDØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821061.
NIELS MATTHIESEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1949, søn af Ingrid og Esber Matthiesen,
gift d. 1.-12.-1974 med Birthe Jensen, medhjælpende hustru, født d. 22.-2.-1951,
datter af Karen og Niels Aage Jensen. Parret har børnene: Claus, født d. 8.-12.-1977,
og Charlotte, født d. 10.-11.-1982.
N.M. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Sukkerroerdyrkerforeningen samt formand for Fjordmarkens Pumpelaug. Han overtog gården i 1977
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1975, svinestald 1976, lade og maskinhus 1936 og 1976. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, græsfrø og havefrø.
N.M. ejer og driver desuden "Østrupgård", Klintebjergvej 77, Østrup, 5450 Otterup.

LINDØVEJ 24, LINDØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821858.
ERLAND JEPPESEN, gartner, født d. 20.-5.-1933, søn af Martha og Peter Jeppesen,
gift d. 23.-4.-1960 med Anna Andersen, medhjælpende hustru, født d. 24.-9.-1937,
datter af Agnes og Emil Andersen. Parret har børnene: Karsten, født d. 9.-1.-1961,
Susanne, født d. 28.-1.-1964, Lene, født d. 2.-2.-1968, og Lars, født d. 27.-7.-1971.
E.j. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Niels Peter Jernberg.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1925 og løbende moderniseret, pakkerum er bygget af flere gange
og maskinhuset er fra 1989. Planteproduktionens salgsafgrøder er gulerødder, hvidkål
og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LINDØVEJ 40, LINDØ, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-823775.
HENNING JØRGEN HANSEN,
gårdejer, født d. 30.-5.-1951, søn
af Anna og Niels Jørgen Hansen,
gift d. 27.-7.-1974 med Inge Lise
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-10.-1953, datter af
Astrid og Albert Larsen. Parret
har børnene: Michael, født d.
25.-8.-1978, og Betina, født d.
22.-4.-1975.
H.J.H. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1978 fra Hans Jensen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 20,9 ha., og der er forpagtet
13,3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og ombygget i 1982 og 1985, kvægstald opført ca. 1900
og ombygget til svinestald i 1978, svinestald opført ca. 1900 og om- og tilbygget i
1978 og 1985, lade og maskinhus opført 1978 og desuden er der gylletank. Gården
drives med en besætning på 120 årssøer og ca. 1.400 slagtesvin årligt, derudover
sælges ca. 800 avlssvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg,
vinterraps, rug og foderærter. Der er 3 traktorer og andel i mejetærsker. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.

LINDØVEJ 46, "HØBBET", LINDØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821439.
JENS BAGER, gårdejer, født d. 5.-10.-1916, søn af Marie og Jens Bager, gift d.
7.-12.-1941 med Mary Elisabeth Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 13.-6.-1918,
datter af Karen og Jens Aksel Knudsen. Parret har børnene: Knud, født d. 31.-3.-1944,
og Ingrid Marie, født d. 1.-9.-1951.
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Landbrugsskole og er medlem af
repræsentantskabet for EFLA.
Han overtog gården i 1958 fra
Alfred Hansen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
14,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1908
og gradvis moderniseret, kvæg
stald opført omkring 1908 og lø
bende ombygget, svinestald opført
1959, hjælm 1958 og maskinhus
1965, desuden er der udendørs
køresilo.
Gården drives med en besætning på 4 årssøer, ca. 50 solgte smågrise og ca. 10 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og vinterbyg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, trådsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

LUFTHAVNSVEJ 99, "BRØDRESMINDE", BELDRINGE, 5270 ODENSE N, tlf. 65955259.
PETER BENDT HVIID, gårdejer, født d. 10.-9.-1928, søn af Laurits Hviid, gift d.
2.-1.-1955 med Karen Elin Andersen, gårdejer, født d. 10.-7.-1934, datter af Marius
Andersen. Parret har børnene: Lene, Søren og Bendt.
P.B.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra Staten.
Den blev i 1943 overtaget af tyskerne for anlæg af lufthavn, i maj 1954 overtog eng
lænderne den og kort tid efter den danske stat som skødeklausulgård.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1960, svinestald opført 1880 og om- og
tilbygget til svinestald i 1960, lade opført 1968, maskinhus 1974, foderhus 1962 og der
er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er fabriksroer, korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, rundballepresser, roeoptager, 2 plansiloer, varm lufts tørreri samt halm
fyr. På gården er ansat 2 medhjælpere.
P.B.H. ejer og driver desuden "Serupgård", Langehede 18, 5451 Søndersø.
LUNDE BYGADE 23, "HORS
HOLM", VESTER LUNDE, 5450
OTTERUP, tlf. 65-955075.
LAURITS WEBER-JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 18.-3.-1921, søn
af Kirstine Weber og N.P. Jør
gensen.
L.W.J. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1960 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 4.-5. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
28,5 ha., heraf 0,4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1925, kvægstald og lade 1906, svinestald 1912-16 og desuden er
der udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 16 årssøer og ca. 300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 2
traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LUNDE BYGADE 24, "LUNDE DAMGAARD", LUNDE, 5450 OTTERUP, tlf. 65-955097.
JØRGEN RASMUSSEN EMDAL, gårdejer, født d. 25.-3.-1927, søn af Johannes Emdal,
gift d. 2.-7.-1955 med Helene Madsen, husmor, født d. 2.-9.-1925, datter af Niels
Marius Madsen. Parret har børnene: Karin, født d. 14.-7.-1956, og Kaj, født d.
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fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 18 ha., og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1973, kvægstald 1920, lader 1943, 1970 og 1974, maskinhus 1973
og desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Angus. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, frø og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr.

LUNDE BYGADE 35, VESTER LUNDE, 5450 OTTERUP, tlf. 65-954100.
SØREN CARSTEN LUNDEGAARD, gårdejer, født d. 26.-1.-1960, søn af Kirsten og
Poul Lundegaard, gift d. 5.-7.-1986 med Inger Kirstine Egedal Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 22.-2.-1963, datter af Esther og Hans Hansen. Parret har datteren
Gitte, født d. 4.-9.-1988.
S.C.L. arbejder som lastbilchauffør og har været på Riber Kærgård Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra Eigil Rasmus Frederiksen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret, kvægstald opført 1933 og ombygget
til svin og restaureret i 1983, svinestald opført 1933, lade 1926 og ombygget til svin i
1974, desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og ærter. Der
er 1 traktor og halvautomatisk udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
LUNDE BYGADE 69, "STÆRMOEGAARD", ØSTER LUNDE, 5450 OTTERUP, tlf.
65-955139.
INGRID PEDERSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1947, datter af Asta Eriksen og Kristian
Knudsen, gift d. 18.-2.-1967 med Herluf Schmidt Pedersen, gårdejer, født d. 18.2.-1943, søn af Edel og Holger Pedersen. Parret har børnene: Gitte, født d. 15.-6.1967, og Klaus, født d. 24.-2.-1970.
I.P. overtog gården i 1972, efter af have forpagtet den i 1968, fra sine forældre. Hun
er 9. generation på gården, der kan føres tilbage til ca. 1760, som den ene af to
gårde i Lunde på det tidspunkt.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 47,3 ha., heraf tilkøbt 23 ha.
Stuehuset er opført 1760 og restaureret løbende, kvægstald opført 1760, svinestald
1760, alle udbygningerne er ombygget til hønsehold i 1973 og drevet som sådan til
1983, hvor der blev bygget kyllingehus, lade og maskinhus er opført i 1989. Gården
drives med en kyllingeproduktion på 42.000 slagtekyllinger årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, andel i meje
tærsker, minilæsser, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt kulfyringsanlæg til
kyllingehus.
LUNDE BYGADE 76, "RØDLØKKEGÄRD", LUNDE, 5450 OTTE
RUP, tlf. 65-955688.
KAJ EMDAL, gårdejer, født d.
2.-9.-1958, søn af Helen og Jør
gen Emdal.
K.E. har været på landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-4.1989 fra Harry Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal
37,3 ha., heraf 0,5 ha. byggegrund
og gårdsplads. Derudover er der
forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og
lade 1922. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, vinterhvede, ærter, sukkerroer, græsfrø og vinterraps. Der er 1
traktor, andel i mejetærsker, kornsilo og kold lufts tørreri.
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ALLAN LYNGSØ HANSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1953, søn af Esther og Alfred
Hansen, gift d. 17.-5.-1975 med Bodil Jensen, gartner, født d. 24.-4.-1953, datter af
Johanne og Gunner Jensen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 22.-11.-1976, og Jan,
født d. 24.-5.-1982.
A.L.M. driver delvis maskinstation. Han overtog gården, der har været slægtsgård i
flere generationer, i januar 1984 fra Viggo Hansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 11 ha., og der er forpagtet 60,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret, kostalden er lavet om til svinestald, lade opført 1951 og maskinhus 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, stamsæd i byg og gule ærter til FAF. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
roeoptager, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper i ca.
halvdelen af året.
A.L.H. ejer og driver desuden Lunde Bygade 106, 5450 Otterup.
LUNDE BYGADE 106, "HJØRNEGAARDEN", ØSTER LUNDE,
5450 OTTERUP, tlf. 65-955194.
ALLAN LYNGSØ HANSEN, gård
ejer, omtales under Lunde Byga
de 86, Otterup.
A.L.H. driver maskinstation. Han
overtog gården i 1990 fra Gunnar
Bendtsen.
Gården er under omvurdering. Areal 43,5 ha. og der er forpagtet
51,8 ha.
Maskinhuset er opført i 1990.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 900 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, rug, vinterraps, frøgræs, konservesærter og
havre. På gården er der 3 traktorer og 1 mejetærsker. Ind i mellem er der ansat
medhjælp.
A.L.H. ejer og driver desuden Lunde Bygade 86, 5450 Otterup.

LUNDE BYGADE 106, "HJØRNEGAARD", ØSTER LUNDE, 5450 OTTERUP, tlf. 65955032.
GUNNER PEDER BENDTSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1919, søn af Martha og Carl
Bendtsen, gift d. 12.-5.-1948 med Gerda Hansen, husmor, født d. 2.-9.-1924, datter af
Mary og Laurits Hansen. Parret har datteren Aase, født d. 12.-7.-1954.
G.P.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1948 og overtog
den i 1954 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1819.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret, kvægstald opført 1880, svinestalde
1880, 1890 og 1926 samt maskinhuse 1950 og 1980. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, byg, rug og raps. Der er 2 traktorer, plan- og tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. Der er ansat fremmed arbejdskraft.
LUNDE BYGADE 110, "LUNDE ENGGAARD", ØSTER LUNDE, 5450 OTTERUP, tlf.
65-955267.
NIELS EMDAL, gårdejer, født d. 4.-9.-1929, søn af Sine og Johannes Emdal, gift d.
16.-7.-1955 med Inger Margrethe Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 31.-7.-1933,
datter af Valborg og Niels Knudsen. Parret har datteren Kirsten.
N.E. overtog gården, der tidligere har været anneksgård til præstegården, i 1956 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.360.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1886 og løbende restaureret, kvægstald opført 1864, ny svinestald
1972 og maskinhus 1976. Gården drives med en besætning på 16 årssøer og ca. 700
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slagtesvin årligt, desuden er der 2 rideheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og konservesafgrøder. Der er 1 traktor og
halvautomatisk udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LUNDE ÅVEJ 11, "MØLLEGAARD", LUNDE, 5450 OTTE
RUP, tlf. 65- 955120.
AAGE MØLLEGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 14.-8.-1919, søn
af Jens Nielsen, gift d. 28.-4.1959 med Riborg Hansen, husmor,
født d. 5.-6.-1933, datter af Gun
nar Hansen. Parret har 4 døtre.
Aa.M.N. har været på Sydsjæl
lands Landbrugsskole. Han over
tog gården, der har været

slægtsgård siden 1730, i 1954 fra sin far.
Gården er tidligere mølle med 3 møllehjul og var tidligere igen græsmølle. Det var en
helårsmølle fra omkring 1800 med
dobbelt mølledam.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 20 ha. og der er frasolgt 10 ha.
til lufthavn. 0,5 ha. er eng og der er 1,5 km. vandløb.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er
opført 1924, lade 1930 samt møllebygning fra 1882. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm lufts tørre
ri, desuden er der en nedlagt hollandsk vindmølle fra 1910 og en nedlagt vandmølle
fra 1938. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØDEKÆRET 11, "LØDEKÆRGAARD", RINGE MARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64861617.
LARS BOE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 7.-7.-1959, søn af Linnea og Aage Ras
mussen, gift d. 10.-6.-1989 med Bente Nielsen, sygehjælper, født d. 17.-10.-1960,
datter af Emma og Henry Nielsen. Parret har sønnen Christian, født d. 15.-3.-1986.
L.B.R. er uddannet advokat og han har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler.
Han overtog gården, der er udstykket fra "Uggerslevgaard" i 1908, d. 1.-4.-1986 fra
dødsbo efter Harald Jensen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 16,3 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i perioden 1980-86. Kvægstald opført 1908,
svinestald 1927, lader 1908 og 1927 samt maskinhus 1975. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, hvede, byg, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer.

LØDEKÆRET 18, "GRØNNEGAARD", RINGE MARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851557.
KAJ LUND, gårdejer, født d. 30.-4.-1958, søn af Betty og Christian Lund, gift d.
30.-4.-1983 med Karen Mølvadgaard, butiksassistent, født d. 10.-7.-1961, datter af
Inge og Niels Mølvadgaard. Parret har børnene: Rasmus, født d. 4.-2.-1986, og Anders,
født d. 11.-2.-1988.
K.L. har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården, der har
været i slægtens eje gennem 4 generationer, d. 1.-8.-1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. eng. Derud
over er der forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1894-96 og løbende restaureret, kvægstald opført 1894-96 og lø
bende ombygget, svinestalde opført 1894-96 og ombygget til kostald i første halvdel
af 1980'erne, laden er ombygget til kostald i 1982, maskinhus er ombygget til ungdyr i
1984, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 58 årskøer og 58 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, fremavlshvede og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er ansat løs medhjælp.
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LEO LINDEGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1947, søn af Ketty og Hartvig
Jensen, gift d. 25.-5.-1974 med Lis Christoffersen, medhjælpende hustru, født d.
26.-4.-1951, datter af Anna og Knud Ejvind Christoffersen. Parret har børnene:
Thomas, født d. 20.-1.-1976, og Malene, født d. 12.-3.-1979.
L.L.J. har været på Hammerum Landbrugsskole og overtog gården i 1974 fra sin far.
L.L.J. er formand for Uggerslev Menighedsråd.
Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 51,6 ha., heraf tilkøbt 34,4 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1895 og 1974,
lade 1895, maskinhus 1978 og desuden er der fodersilo og gylletank. Gården drives
med en besætning på 170 årssøer og 3.700 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MARBÆKVEJ 5, HJADSTRUP,
5450 OTTERUP, tlf. 64-851214.
KNUD PEDER KNUDSEN, gård
ejer, født d. 6.-12.-1929, søn af
Elna og Alfred Knudsen, gift d.
6.-6.-1964 med Esther Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
25.-9.-1934, datter af Karla og
Lars Peder Larsen. Parret har
sønnen Bent, født d. 20.-8.-1969.
K.P.K. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i
1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha., og der er forpagtet 34
ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende moderniseret, kvægstald opført 1876 og restau
reret i 1955, svinestalde opført 1876 og 1967, lade opført 1876 og maskinhus 1976,
desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 25
ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM samt en slagtesvineproduktion på 600 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, foder- og konser
vesærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, halmballepresser, roeoptager, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1
medhjælper.
MØLLESTRANDEN 29, SØNDER
BY, 5450 OTTERUP, tlf. 64822017.
BENT VIGGO DUUS, gårdejer,
født d. 15.-5.-1931, søn af Kri
stine og Christian Julius Duus,
gift d. 11.-11.-1961 med Lilly
Elisabeth Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 10.-11.-1934, dat
ter af Herta og Hans Alfred Jen
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 25.-2.-1963, og Bjarne,
født d. 9.-11.-1965.
B.V.D. har været på Hammerum Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Hasmark Vand
værk. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Holger Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1836 og gradvis moderniseret, kvægstald opført 1836 og tilbygget
omkring 1950 og ombygget til svinestald i 1980, svinestald opført 1836 og maskinhus
1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, æbler og blommer. Der
er 2 traktorer, tågesprøjte til frugttræer og brændefyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. I plukketiden er ansat skoleelever.
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MØLLEVEJ 48, EGENSE MARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-823012.
MICHAEL LØNBÆK, gårdejer, født d. 11.-5.-1956, søn af Ruth og Jørgen Lønbæk, gift
d. 29.-1.-1983 med Bodil Drejer, fysioterapeut, født d. 1.-7.-1955, datter af Karen og
Poul Drejer. Parret har børnene: Anders, født d. 5.-3.-1984, Lisbeth, født d. 20.-1.1987, og Kirsten, født d. 26.-7.-1989.
M.L. er konsulent i Nordfyns Landboforening og er uddannet agronom fra Landbohøjs
kolen. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra Christian Knudsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1802 og ombygget flere gange, senest i 1988/89, kvægstald og
svinestald er opført omkring 1802 og ombygget flere gange, senest i 1988/89, desuden
er der maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, havre, foder- og
konservesærter og raps. Der er 2 traktorer og kornloft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
MØLLEVEJ 54, "BLAAHOLMSGAARDEN", EGENSE MARK,
5450 OTTERUP, tlf. 64-821241.
ARNOLD JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 22.-8.-1926, søn af Mar
tha og Alfred Jørgensen, gift d.
18.-7.-1953 med Inge Nicolaisen,
sygehjælper, født d. 11.-6.-1931,
datter af Karoline og Martin Ni
colaisen. Parret har børnene: Dor
te, født d. 10.-8.-1955, og Ove,
født d. 31.-8.-1958.
A.J. overtog gården d. 13.-3.-

1964 fra sin svigerfar, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 12,7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1876 og gradvis moderniseret, kvægstald opført ca. 1876 og
ombygget 1968, svinestald opført ca. 1876 og ombygget 1966, ny svinestald opført
1971/72 og maskinhus 1971. Gården drives med en besætning på 20 årssøer og ca. 400
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er foderærter og sukkerroer. Der
er 2 traktorer og fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLLEVEJ 66, "MARIERO", NORUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-823357.
BENT RASMUSSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1947, søn af Esther og Hartvig Rasmus
sen, gift d. 7.-12.-1968 med Birthe Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 19.-2.1950, datter af Astrid og Johannes Rasmussen. Parret har børnene: Per, født d.
4.-10.-1968, og Anne, født d. 30.-12.-1976.
B.R. driver vognmands- og entreprenørforretning. Han overtog gården d. 30.-12.-1987
fra Jørgen Jensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 22 ha., heraf 2,8 ha. grusgrav og skov. 2,2 ha. er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1983, maskinhuset er ændret til værksted i
1988. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NIELS ANDERSEN GYDEN 5, "PILEGÅRDEN", ØRRITSLEV, 5450 OTTERUP.
JENS NIELSEN, proprietær, omtales under "Brøndstrupgård", Brøndstrupvej 36, 5485
Skamby.
J.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra Morten Grøn
lund.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende vedligeholdt, kvægstald og svinestald opført
1900 og løbende vedligeholdt og lade opført 1950.
J.N. driver desuden gårdene "Brøndstrupgård", Brøndstrupvej 36, 5485 Skamby, og
"Lille Ørritslevgård", Ørritslevvej 46, 5471 Søndersø.

-321-

NISLEVVEJ 29, NISLEV, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-821224.
ANDREAS LINDSTRØM, husmand,
født d. 25.-12.-1926, søn af Lau
ra og Kresten Lindstrøm, gift d.
30.-4.-1953 med Karla Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
10.- 6.-1930, datter af Karl Lar
sen. Parret har sønnerne Lars,
født d. 1.-10.-1953, og Morten,
født d. 23.-10.-1957.
A.L. har været på Nordisk Land
brugsskole og er formand for
Nordfyns Husmandsforening. Han overtog gården, der er udstykket fra "Nislevgaard" i
1925, d. 1.-3.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., og der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende moderniseret, kvægstald opført 1925 og ombyg
get til svinestald i 1967, svinestalde er opført 1965, 1970, 1974 og 1978 samt lade og
maskinhus 1985. Gården drives med en besætning på 35 årssøer og ca. 700 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer.
NISLEVVEJ 41, "NYBO", NISLEV,
5450 OTTERUP.
JØRGEN NIELSEN, husmand,
født d. 9.-8.-1938, søn af Ellen
og Johannes Nielsen, gift d.
16.-5.- 1964 med Hanne Larsen,
kontorassistent, født d. 16.-8.-1941,
datter af Clara og Erik Larsen.
Parret har sønnerne Brian, født
d. 11.-6.-1967, og Johnny, født
d. 23.-7.-1971.
J.N. arbejder som svinekontrolassistent og har været på K.orinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der i 1925 blev udstykket som statshus
mandsbrug fra "Nislevgaard", d. 15.-3.-1964 fra Alfred Hansen.
Ejendomsskyld ca. 880.000. Areal 10,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende moderniseret, kvægstald opført 1925 og ombyg
get til svinestald i 1964, svinestald ombygget i 1964 og nye svinestalde er opført
1976, 1978 og 1980 samt lade i 1969. Gården drives med en besætning på 25 årssøer
og ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer og 2 tårnsiloer samt kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

NIELSEVVEJ 58, "NISLEV MØLLE", NISLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821766.
I/S NISLEV MØLLE, drives af 3 søskende, hvoraf den ene har været på Ladelund
Landbrugsskole.
De 3 søskende overtog Nislev Mølle, der har været i slægtens eje siden 1915, i 1969
fra Maren Rasmussen. I 1960 overgik den til I/S.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1930, kvægstald og lade 1909 samt svinestald 1930. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo
og varm lufts tørreri. Desuden er der en hollandsk mølle, der blev drevet indtil 1984.
Maskinstation bruges til markarbejdet.

NISLEVVEJ 64, FREMMELEV MARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821527.
JOHANNES KNUDSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1913, søn af Rasmus Christian
Knudsen.
J.K. overtog gården d. 1.-8.-1954 fra Christian Kristiansen.
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Ejendomsskyld 640.000. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og frasolgt 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1885 og løbende restaureret, kvægstald og lade opført 1924,
svinestalde er restaureret i 1956 og 1960, desuden er der indendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 1 årsso og 10 slagtesvin årligt samt 3 årsammekøer og 3
ungdyr af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og
kornloft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NR. NÆRÅVEJ 27, "NYVANG",
NR. NÆRÅ, 5450 OTTERUP, tlf.
64-871036.
SØREN JENSEN, gårdejer, født
d. 14.-8.-1923, søn af Vigga og
Søren Peter Jensen, gift d.
19.-6.- 1954 med Gudrun Rasmus
sen, medhjælpende hustru, født
d. 8.-4.- 1931, datter af Marie
og Jørgen Rasmussen. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 28.-3.-1955,
Torben, født d. 23.-1.-1957, Lars,
født d. 8.-5.-1962, og Henrik,

født d. 20.-4.-1969.
S.J. er uddannet som mejerist. Han overtog gården, der har været i slægtens eje
gennem mere end 3 generationer, i 1969 fra sin svigerfar. "Nyvang" var oprindelig
fæstegård under "Einsidelsborg" og blev udflyttet fra Nr. Nærå.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., herfa 2 ha. strandeng.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1984, kvægstald opført 1925 og renoveret i
1974, svinestald og lade opført 1925 og maskinhus 1959. Gården drives med en besæt
ning på 25 ungdyr af racerne RDM og SDM samt ca. 30 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og konservesærter. Der er 2 traktorer
og tårnsilo samt staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
NR. NÆRÅVEJ 36, NR. NÆRÅ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871832.
HARRY HANSEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1935, søn af Astrid og Martin Hansen, gift d.
22.-7.-1975 med Lillian Sørensen, kantinebestyrer, født d. 22.-7.-1942, datter af Marie
og Hermann Sørensen. Parret har børnene: Susanne, født d. 29.-5.-1961, og Bettina,
født d. 26.-6.-1966.
H.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og ombygget i 1977, kvægstald og lade opført 1918, svi
nestalde 1918 og 1939 samt maskinhus 1983. Gården drives med en besætnign på 20
årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, hvede, byg og foderærter. Der er 3 traktorer og plansilo. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

NR. NÆRÅVEJ 47, NR. NÆRÅ,
5450 OTTERUP, tlf. 64-861224.
KJELD BENBERG, gårdejer,
født d. 29.-11.-1936, søn af Jen
ny og Christian Benberg, gift d.
21.-4.- 1961 med Jonna Peder
sen, medhjælpende hustru, født
d. 21.-3.- 1943, datter af Karen
Margrethe og Ernst Pedersen.
Parret har datteren Hanne, født
d. 25.-9.- 1959.
K.B. overtog gården i april 1964
fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 23 ha.
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til svinestald i 1979, svinestald opført 1960, lade 1936 og maskinhuse 1955 og 1977.
Gården drives med en besætning på 29 årssøer og ca. 500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.

NR. NÆRÅVEJ 63, NR. NÆRÅ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-861422.
BENT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1936, søn af Anna og Hans Peter Jørgen
sen, gift d. 22.-5.-1965 med Lillian Gjerlund Petersen, hjemmehjælper, født d. 15.9.-1940, datter af Pia og Hans Petersen. Parret har børnene: Anette, født d. 8.-2.1966, Vibeke, født d. 25.-3.-1968, og Torben, født d. 13.-7.-1973.
B.J. arbejder som traktorfører på mskinstation og har været på Haslev Højskole med
landbrugsfag. Han overtog gården, der har været slægtsgård i mindst 4 generationer, i
1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført sidst i 1700-tallet og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og
lade er opført 1924 og maskinhus 1989. Der er indlagt naturgas.
NR. NÆRÅVEJ 81, "HOLME
MØLLEGAARD", NR. NÆRÅ,
5450 OTTERUP, tlf. 64-861060.
SØREN PETER JENSEN, gårdejer,
født d. 23.-3.-1926, søn af Kir
stine Jensine og Peder Jensen,
gift d. 17.-4.-1965 med Mona Lil
ly Nykjær, medhjælpende hustru,
født d. 30.-4.-1934, datter af
Marie og Kristian Theodor Ny
kjær. Parret har børnene: Kim,
født d. 12.-9.-1965, og Tina, født
d. 30.-5.-1969.
S.P.J. er medlem af bestyrelsen for Ringe Moses Pumpelaug. Han overtog gården d.
1.-8.-1967 fra sin far. På gården har der tidligere været mølleri som blev drevet af
både vind- og vandkraft, der var eget el-værk.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 54,8 ha., heraf 3,5 ha. vandløb og uopdyrkede arealer.
Stuehuset er restaureret i 1943, kvægstalden er ombygget til svinestald, laden tilbyg
get i 1948. Alle ydermure er efterhånden udskiftet fra bindingsværk. Gården drives
med en besætning på 24 årssøer og ca. 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NYBOVEJ 9, "ENGHOLM", GYNGSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871895.
HANS PETER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1955, søn af Marie og Hans Verner
Rasmussen, gift d. 2.-6.-1984 med Gitte Skov Hansen, butiksassistent, født d. 4.-12.1969, datter af Anne Lise og Erling Skov Hansen. Parret har børnene: Maria, født d.
29.-5.-1979, og Kim, født d. 1.-12.-1981.
H.P.R. har været på Dalum Landbrugsskole og er i bestyrelsen for pumpelauget Einsidelsborg. Han overtog halvdelen af gården i 1979 og resten i 1986 fra sin far.
Gården er udstykket fra Kørup.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 18,2 ha., heraf 1,1 ha. krat. Yderligere 31,4 ha. er
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1950, tilbygget 1960 og gradvis restaureret, kvægstald opført
1950 og tilbygget 1972, svinestald opført 1950 og ombygget i 1960, lade opført 1973,
foderhus 1972 og desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 42 årskøer, 42 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduk 
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt varm og kold lufts tørrri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er delvis medhjælp.
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NYBOVEJ 12, KØRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871378.
BØRGE ØSTERGÅRD, husmand, født d. 16.-3.-1928, søn Anna og Jakob Østergård,
gift d. 12.-5.-1956 med Vera Ingvardsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-4.-1928,
datter af Marie og Niels Ingvardsen. Parret har børnene: Tove, født d. 3.-6.-1958, og
Hanne, født d. 6.-1.-1961.
B.Ø. har været på Fjordvang og Dalum landbrugsskoler og er medlem af bestyrelsen
for Nordfyns Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1955 via udstykning fra
"Kørup".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 11 ha., og der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1956, kvægstald 1956 og tilbygget i 1973, svinestalde opført
1953 og 1961 og ombygget til kalvestald i 1978, kombineret lade og maskinhus opført
1978, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 41 årskøer og 65 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, byg og rug. Der er 4 traktorer og sprinklervandingsanlæg. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
NYMARKEN 11, NR. NÆRÅ,
5450 OTTERUP, tlf. 64-871074.
OSKAR HOLM, gårdejer, født d.
16.-3.-1919, søn af Kristine og
Marius Holm, gift d. 26.-10.-1946
med Edith Kirstine Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 16.-3.1920, datter af Johanne og Ras
mus Hansen.
O.H. overtog gården d. 1.-11.-1946
fra Aksel Andersen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal
17,3 ha.
Stuehuset er opført i 1955, kvægstald og svinestald 1960, lade 1950 samt maskinhus
1951. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, hvede og vårbyg.
Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYMARKEN 18, "NYMARKSGAARDEN", NR. NÆRÅ, 5450
OTTERUP, tlf. 64-871183.
CARL OLSEN, gårdejer, født d.
13.-3.-1934, søn af Valborg og
Marius Olsen, gift d. 26.-10.-1963
med Gurli Sundekilde, medhjæl
pende hustru, født d. 20.-1.-1942,
datter af Marie og Helmut Sun
dekilde. Parret har børnene: Ole,
født d. 25.-9.-1963, Peter, født
d. 4.-3.-1969, og Lars, født d.
22.-2.-1974.
C.O. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været slægts
gård i 3 generationer, sammen med sin bror i 1963 og har fra d. 1.-7.-1989 ejet hele
gården, den blev overtaget fra moderen.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 23,3 ha., heraf 0,5 ha. strandeng. Derudover er der
forpagtet 12,7 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald opført 1901
og løbende ombygget, lade opført 1901 og senere ombygget til svinestald og maskin
huse opført 1955-75. Gården drives med en besætning på 12 årssøer og ca. 300 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frøavl, hvede, maltbyg og
foderærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr.Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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PARKVEJ 6, "KARLSMINDE",
BLADSTRUP, 5450 OTTERUP,
tlf. 64- 955068.
PETER CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 4.-1.-1912, søn af Marie
og Marius Christensen, gift d.
26.-10.-1949 med Olga Sørensen,
husmor, født d. 26.-9.-1910, dat
ter af Catrine og Niels Johannes
Sørensen. Parret har børnene: El
len Marie, født d. 23.-10.-1950,
og Inga Catrine, født d. l.-l.1953.
P.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i slæg
tens eje gennem 4 generationer, i 1950 fra Marie Carlsen. Gården er udflyttergård fra
Bladstrup By.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 25 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1901, kvægstald, svinestald og lade er ligeledes fra 1901, des
uden er der gastæt silo. På gården er der 1 traktor, andel i mejetærsker og tårnsilo.

PETERSMINDEVEJ 6, "KRISTIANSGAVE", UGGERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64851061.
AKSEL JENSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1929, søn af Kirstine og Martin Marius Jen
sen, gift d. 24.-7.-1954 med Grethe Knudsen, medhjælpende hustru, født d.
14.-8.-1931, datter af Elna og Alfred Knudsen. Parret har børnene: Lisbeth, født d.
4.-1.-1960, og Hanne, født d. 1.-5.-1962.
A.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i slæg
tens eje gennem 4 generationer, d. 1.-5.-1958 fra sin mor. Gården blev udflyttet fra
Uggerslev By i 1897.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 23,1 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret, kvægstald opført 1897 og ombygget
til svinestald i 1965, svinestald opført 1930, lade opført 1897 og ombygget til svine
stald i 1965, maskinhuse opført 1975 og 1985. Gården drives med en besætning på 20
årssøer og ca. 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer
og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, halmpresser, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
P. HANSENS GYDEN 27, GYNGSTRUP MARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871300.
KAREN GREVE, gårdejer, født d. 29.-8.-1915, datter af Christiane og Jens Christian
Jensen, gift d. 21.-5.-1953 med Otto Greve, død i 1986, søn af Johanne Frederikke og
Peter Greve. Parret har sønnen Uffe, født d. 18.-1.-1954.
K.G. overtog gården i 1971 fra Erik Reinhardt.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 9 ha., heraf 2,5 ha. grusgrav. 6,5 ha. er bortforpagtet
til sønnen.
Maskinhuset er opført i 1983, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 3 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens
salgsafgrøder er foderroer, hvede og konservesærter. Der er 1 traktor, 1 plænetraktor
og grusgrav. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der anvendes løs med
hjælp.

PUGHOLMVEJ 6, PUGHOLM, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871033.
FLEMMING RASMUSSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1944, søn af Karen Margrethe og
Svend Aage Rasmussen, gift d. 1.-8.-1970 med Kirsten Jørgensen, kontorassistent, født
d. 1.-6.-1948, datter af Karen Margrethe og Christian Jørgensen. Parret har børnene:
Dorte, født d. 18.-3.-1971, og Lene, født d. 28.-2.-1973.
F.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården, der er udflyttergård
fra Agernæs i 1870 og udstykket fra "Einsidelsborg", i 1970 fra Peter Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 23,2 ha. og der er forpagtet 10 ha.
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Pugholmvej 6's stuehus er opført
i 1870 og gradvis restaureret,
kvægstald opført 1870 og ombyg
get til svinestald i 1970 og re
noveret i 1973 og 1980, svine
stald opført 1870 og ombygget
1970, nye svinestalde opført
1973, 1980, og 1984, lade og ma
skinhus 1975, desuden er der gyl
letank. Gården drives med en be
sætning på 130 årssøer, ca. 2.400
solgte smågrise og ca. 500 slag
tesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, rug, raps og byg. Der er 2 traktorer, plansilo
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1
medhjælper og 1 skoleelev.
PUGHOLMVEJ 20, PUGHOLM, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871227.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1927, søn Rasmine og Jens Peter Nielsen,
gift d. 24.-7.-1954 med Inge Margrethe Hansen, medhjælpende hustru, født d. 14.-11.1934, datter af Marie Kristine og Hans Jørgen Hansen. Parret har børnene: Karsten,
født d. 13.-12.-1955, Henning, født d. 25.-6.-1958, og Hanne, født d. 22.-11.-1963.
J.N. overtog gården d. 1.-1.-1960 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev bygget af J.N.s morfar omkring 1880, den er oprindelig udstykket
fra "Pugholmgaarden".
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., heraf 2,2 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret, kvægstald opført ca. 1880
og løbende restaureret, svinestald opført 1976, lade og maskinhus ca. 1880 og senere
ombygget. Gården drives med en besætning på 18 årssøer og ca. 350 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og rug. Der er 1 traktor, planog fodersilo samt kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RINGEMARKEN 41, "GULDGRAVERGAARDEN", RINGE, 5450
OTTERUP, tlf. 64-851632.
ARNE WADGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født d. 11.-9.-1953, søn
af Elly og Gunnar Andersen, gift
d. 4.-3.-1984 med Birgit Jensen,
bankassistent, født d. 28.-8.-1957,
datter af Anna og Erik Jensen.
Parret har sønnen Jonas, født d.
21.-2.-1986.
A.W.A. overtog halvdelen af går
den i 1984 og resaen i 1987 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 41,3 ha., heraf er tilkøbt 8,8 ha., og der er forpagtet
6 ha. De tilkøbte 8,8 ha. er ikke med i vurderingen.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og ombygget i perioden 1979-83, den gamle kvæg
stald er renoveret i 1984, ny opført i 1971, staklade opført 1974, maskinhus 1980,
desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46 årskøer og
150 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, foderærter og
sukkerroer. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er ansat 1 medhjælper.
A.W.A. driver desuden Heden 24, 5450 Otterup. Jorden udgør 9 ha. og bygningerne er
solgt fra.

RINGEVEJ 1, "ALHØJGAARD", RINGE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851285.
AAGE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1918, søn af Bertha og Mads Rasmussen,
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Parret har børnene: Lars Boe, født d. 7.-7.-1959, og Jens Bo, født d. 27.-3.-1963.
Aa.R. er uddannet agronom fra Landbohøjskolen. Han overtog gården i 1974 fra sin
far.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 71 ha., heraf 2 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret, kvægstald er opført 1942 og om
bygget til svinestald i 1978, svinestald og lade opført 1942 samt maskinhus 1988.
Gården drives med en besætning på 30 årssøer og 600 solgte smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, raps og konservesærter. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
"Alhøjgaard" drives i samdrift med Kirkevej 85 og 89. Arealet for "Alhøjgaard" om
fatter også jorderne fra disse 2 gårde.
RINGEVEJ 3, RINGE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-861272.
EVALD HANSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1928, søn af Anna og Karl Hansen, gift i
1961 med Nina Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-5.-1928, datter af Mathilde
og Christian Nielsen. Parret har børnene: Kurt, født d. 17.-4.-1962, og Peter, født i
1971.
E.H. overtog gården i 1961 fra Gotfred Larsen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 17 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus og 2 længer, som indeholder lade, svinestald og
kvægstald. Gården drives med en besætning på 13 årskøer og 13 ungdyr af blandet
race samt 7 årssøer og 150 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer og byg. Der er 2 traktorer og halmballepresser. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
RINGEVEJ 12, "RINGEGAARD", RINGE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-861171.
KURT LANDTVED, gårdejer, født d. 2.-10.-1957, søn af Erna og Poul L. Rasmussen,
gift d. 2.-8.-1985 med Anne Jacobsen, adjunkt, født d. 21.-2.-1957, datter af Inga og
Karl Wilhelm Jacobsen. Parret har sønnen Mads, født d. 22.-4.-1988.
K.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1978 fra Aksel
Hansen.
Ejendomsskyld 2.070.000. Areal 32 ha., heraf 9 ha. eng. Derudover er der forpagtet
22,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret, kvægstalde opført efter
brand i 1948 og 1982, kviestald 1987 og lade 1985, desuden er der udendørs køresiloer
og 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 140 årskøer og 150 ungdyr af
racerne Jersey og krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
hvede. Der er 4 traktorer, selvlæsnings snittevogn og gummiged. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

RINGEVEJ 23, RINGE, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-861090.
SVEND AAGE CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 4.-9.-1917, søn
af Marie og Marius Christensen,
gift d. 24.-5.-1946 med Anna
Kirstine Krogh Rasmussen, med
hjælpende hustru, født d. 12.-2.1924, datter af Metha og Rasmus
Rasmussen. Parret har børnene:
Birthe, født d. 12.-12.-1947, Bent
Erik, født d. 17.-4.-1950, og An
ne Marie, født d. 15.-12.-1954.
S.Aa.C. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra sin far, som overtog den som fæstegård fra "Einsidelsborg" d.
29.-12.-1920.
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jord. 26,4 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1860, kvægstald 1860 og ombygget flere gange, senest ombyg
get til svinestald i 1974, svinestald opført ca. 1860 og ny svinestald 1959, lade opført
ca. 1860 og maskinhus 1972. Gården drives med en besætning på 2 årssøer og ca. 25
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, anpart i mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri
samt halmfyr.

RINGEVEJ 50, NR. NÆRÅ, 5450
OTTERUP, tlf. 64-861379.
JOHANNES OG PETER ELGAARD
PEDERSEN, gårdejere.
P.E.P. er født d. 24.-1.-1934.
J.E.P. er født d. 13.-6.-1938,
begge sønner af Ingeborg og Jør
gen Pedersen. J.E.P. blev gift d.
2.-1.-1969 med Inger Margrethe
Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-6.-1942, datter af
Else og Johannes Sørensen. Par
ret har børnene: Jørgen, født d.
28.-4.-197I, og Hans, født d. 18.-12.-1974.
Brødrene har været på Dalum Landbrugsskole. De overtog gården d. 1.-4.-1971 fra
Carl Hansen. Den er oprindelig bygget som "Avlsgaard" til Nr. Nærå Præstegård.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 14,7 ha., heraf 2 ha. eng og 0,2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1916 og gennemgribende restaureret i 1972, lade og maskinhus er
opført 1926. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg, havre,
raps, konservesærter og græsfrø. Der er maskinfællesskab med Roeslevvej 66, Nr.
Nærå, 5450 Otterup, som brødrene også driver.
ROERSLEV BYGADE 42, "SIGNESLUND", ROERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871930.
BIRTHE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1946, datter af Ninna og Niels Bang, gift
d. 24.-9.-1966 med Hans Jørgen Jørgensen, assurandør og el-installatør, født d. 11.4.-1943, søn af Karen Marie Kirstine og Svend Erhard Jørgensen. Parret har børnene:
Merethe, født d. 26.-6.-1967, Niels, født d. 29.-10.-1970, og Christian, født d. 17.11.-1974.
B.J. arbejder som kontorassistent. Hun overtog gården d. 1.-11.-1982 fra Hans
Jochumsen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 16,9 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1983, kvægstald, svinestald og lade er alle
opført i 1908. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, foder
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat
1 heltidsmedhjælper.
B.J. driver desuden Stenøvej 6, Gyngstrup, 5450 Otterup.
ROERSLEV BYGADE 49, "HØJGAARD", ROERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871078.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 15.-1.-1917, søn af Ingrid og Christi
an Andersen, gift d. 3.-6.-1944 med Johanne Poulsen, medhjælpende hustru, født d.
5.-12.-1922, datter af Inger og Valdemar Poulsen. Parret har børnene: Steffen, født d.
26.-6.-1945, Erik, født d. 14.-9.-1948, Merete, født d. 18.-4.-1953, og Britta, født d.
4.-9.-1961.
H.C.A. har været på Dalum Landbrugsskole og er formand for Roerslev Vandværk.
Han overtog gården i 1956 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 18,3 ha., 15,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1914, lade 1923 og maskinhus 1935, desuden er der udendørs køresilo. På gården er
der 1 traktor. H.C.A.s far, Christian Andersen, opfandt i 1943 Roerslev Roeoptageren
og i 1947 Roerslev Af topperen, der begge senere blev solgt verden over.
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ROERSLEV BYGADE 61, "ØSTERGAARD", ROERSLEV, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-871121.
SVEND AAGE HANSEN, gårdejer,
født d. 3.-6.-1925, søn af Frida'
og Jens Hansen, gift d. 15.-5.1948 med Emmy Kirstine Jessen,
medhjælpende hustru, født d.
22.-2.-1930, datter af Rasmine
og Rasmus Jessen. Parret har
børnene: Lillian, født d. 19.-6.1947, John, født d. 21.-4.-1949,
Bjarne, født d. 4.-6.-1951, Leif,
født d. 8.-1.-1955, Finn, født d. 1.-4.-1956, og Anette, født d. 19.-12.-1967.
S.Aa.H. er frivillig brandfoged. Han overtog gården i 1954 fra sin mor.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1919 og ombygget til svinestald i 1978, maskinhus opført 1972. Gården drives med en
besætning på 15 årssøer og ca. 220 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer og kartofler. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ROERSLEV BYGADE 67, "LINDEGAARD", ROERSLEV, 5450
OTTERUP, tlf. 64-871278.
JOHANNES HANSEN, gårdejer,
født d. 19.-8.-1926, søn af Kir
stine og Hans Peter Pugholm
Hansen, gift d. 5.-6.-1979 med
Johanne H. Rasmussen, husmor,
født d. 27.-8.-1923, datter af
Marie og Hans Peter Rasmussen.
Parret har børnene: Kirsten,
født d. 7.-12.-1951, Hans og Jør
gen, født d. 20.-4.-1954, samt Preben, født d. 2.-4.-1959.
J.H. overtog gården d. 5.-11.-1961 fra Ewald Ulriksen. Den blev udstykket fra Gård i
Roerslev i 1948, hvor den blev overtaget af J.H.s forældre.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 13,9 ha. og der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1918 og senest restaureret i 1981, kvægstald og svinestald opført
1931, lade 1918 og maskinhus 1977, desuden er der silo. Gårdens besætning er på 5
årssøer og ca. 120 slagtesvin årligt, samt 10 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROERSLEVVEJ 30, "BAKKELUND", ROERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-811713 og
64-871017.
MAJA JESPERSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1952, datter af Marie og Erik Weber, gift
d. 7.-6.-1974 med Jens Jespersen, medhjælper på maskinstation, født d. 28.-3.-1949,
søn af Anna og Walther Jespersen. Parret har børnene: Flemming, født d. 2.-11.-1973,
Susanne, født d. 19.-5.-1976, og Anders, født d. 30.-11.-1979.
J.J. har været på Dalum Landbrugsskole.
M.J. arbejder som kontorassistent. Hun overtog gården efter sin mor, som overtog den
i 1939, den var oprindelig udflyttergård fra Roerslev.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er
opført omkring 1900, lade og maskinhus omkring 1900 og ombygget i 1980. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, byg, konservesærter og raps. Der er 3 traktorer og
1 mejetærsker. M.J. og J.J. er bosat på Mejsevænget 6, 5400 Bogense. J.J. har
halvpart i gården Nr. Næråvej 39, 5450 Otterup.
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ROERSLEVVEJ 44, "HALKJÆR",
ROERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf.
64-871347.
CARL CHRISTIAN POVELSEN,
gårdejer, født d. 27.-1.-1936, søn
af Ellen og Jens Ludvig Povelsen, gift d. 20.-6.-1964 med Alis
Johnsen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-7.-1934, datter af Ger
da og Evald Johnsen. Parret har
børnene: Jens Jørgen, født d. 8.2.-1966, Niels Erik, født d.
25.-4.- 1968, Hans Ole, født
28.-7.-1970.
C.C.P. har været på Dalum Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Roerslev Vandværk.
Han overtog gården, der har været i slægtens eje gennem 4 generationer og er ud
flyttergård fra Roerslev i 1904, d. 1.-8.-1967 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 33,1 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1904 og løbende restaureret, kvægstald fra 1904 er udbygget 1974,
svinestald opført 1929 og ombygget til maskinhus i 1980, lade opført 1904 og reno
veret i 1974, hjælm opført 1946 og maskinhus 1980, desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 40 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og vårbyg. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og 1 søn hjælper til på gården.

ROERSLEVVEJ 53, "ROSENGAARDEN", ROERSLEV, 5450 OTTE
RUP, tlf. 64-871455.
JOHANNES WIBERG NIELSEN,
gårdejer, født d. 6.-5.-1944, søn
af Edith og Knud Nielsen, gift d.
24.-6.-1972 med Grethe Madsen,
økonoma, født d. 3.-8.-1948, dat
ter af Agnete og Johannes Mad
sen. Parret har børnene: Merete,
født d. 29.-7.-1973, og Birgitte,
født d. 11.-11.-1975.
J.W.N. driver maskinstation, han
har været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for Fyn
Andelsforening. Han overtog gården, der blev udflyttet fra Roerslev By i 1879, i 1968
fra Hans Carlo Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 13 ha., og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1879 og restaureret i perioden 1970-75, lade og maskinhus er op
ført 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, sukkerroer og ærter. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, tårnsilo og halmfyr. Ind
i mellem er der ansat medhjælp.
ROERSLEVVEJ 66, "NR. EL
GAARD", NR. NÆRÅ, 5450 OT
TERUP, tlf. 64-861084.
PETER OG JOHANNES ELGAARD
PEDERSEN, gårdejere.
P.E.P. er født d. 24.-1.-1934 og
J.E.P. d. 13.-6.-1938, sønner af
Ingeborg og Jørgen Elgaard Pe
dersen. J.E.P. blev gift d.
2.-1.-1969 med Inger Margrethe
Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 23.- 6.-1942, datter af
Else og Johannes Sørensen. Par-
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ret har børnene: Jørgen, født d. 28.-4.-1971, og Hans, født d. 18.-12.-1974.
Brødrene har været på Dalum Landbrugsskole. De overtog gården d. 1.-7.-1967 fra
faderen. Slægten har været på gården siden ca. 1700. Gården var fæstegård under
"Egebjerggaard" indtil d. 12.-7.-1973 og den blev udflyttet efter brand i 1869.
Ejendomsskyld 3.370.000. Areal 72,4 ha., heraf tilkøbt 61,5 ha., der er 4,5 ha. eng og
2,9 ha. skov. Derudover er der forpagtet 8,2 ha. og udlejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade samt
maskinhus er opført i 1949 efter brand. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på ca. 280 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede,
maltbyg, havre, raps, konservesærter og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
Brødrene driver desuden Ringevej 50, Nr. Nærå, 5450 Otterup.
SEBJERGVEJ 6, RINGE, 5450 OTTERUP.
HERLUF JENSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1921, søn af Anna og Hans Jensen, gift d.
26.-10.-1957 med Ruth Bentsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-5.-1933, datter af
Kirstine og Rasmus Bentsen. Parret har børnene: Kurt, født d. 3.-9.-1958, Helle, født
d. 19.-3.-1961, og Randi, født d. 2.-5.-1966.
H.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i slæg
tens eje gennem 3 generationer, i 1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1875 og løbende restaureret, kvægstald opført 1876 og ombygget
til kornmagasin og svinestald i 1964, lade opført 1876 og ombygget 1964, maskinhus
opført 1978. Gården drives med en besætning på 30 årssøer og ca. 600 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter, hvede, byg og sukkerroer. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, halmpresser, plansilo, kold lufts tørreri
samt kulfyr til opvarmning af stuehuset og svinestald. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

SEBJERGVEJ 12, "SEBJERGGAARD", RINGE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-861048.
HANS HENRIK GERSTRØM, gårdejer, født d. 13.-2.-1912, søn af Elisabeth og Peter
Gerstrøm, gift d. 31.-3.-1940 med Inge Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 27.4.-1908, datter af Hanne og Adolf Sørensen. Parret har børnene: Peter, født d. 28.7.-1941, Arne, født d. 23.-3.-1943, Johanne, født d. 30.-9.-1945, og Kirsten, født d.
16.-6.-1947.
H.H.G. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 13.-3.-1940 fra
Anton Petersen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1 ha. grusgrav.
Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret, kvægstald opført 1903, svinestald
1948, lade 1939 og maskinhus 1944/45. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
ca. 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede og
rug. Der er 6 traktorer, 1 mejetærkser, enkornssåmaskine, halmpresser, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. 1 søn er medhjælper på gården.
SKEBYVEJ 15, "ØSTERGAARD", SKEBY, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821061.
ESTHER MATHIESEN, omtales under Kvindevadet 5, 5450 Otterup.
E.M. overtog gården i 1984 fra Carlo Jensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 18 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, sostald fra 1976 og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 180 årssøer og ca. 3.500 solgte smågrise årligt.
E.M. ejer og driver desuden Kvindevadet 5, 5450 Otterup.
SKEBYVEJ 20, "BLINKSBJERGGAARD", ØRRITSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821398.
HANS NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1924, søn af Karen og Aksel Nielsen, gift d.
27.-11.-1954 med Sonja Madsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-9.-1929, datter af
Andrea og Carl Madsen. Parret har børnene: Ellen, født d. 22.-2.-1956, Peter, født d.
16.-1.-1959, og Lene, født d. 22.-8.-1961.
H.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, der blev udflyttet fra
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Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 1,4 ha. og frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og gradvis moderniseret, kvægstald opført 1889 og ombyg
get til svinestald i 1968, svinestalde opført 1920 og 1959, tærskelade 1926. Gården
drives med en besætning på 15 årssøer og ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg og konservesærter. Der er 2 trakto
rer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKEBYVEJ 35, SKEBY, 5450 OTTERUP, tlf. 64-823274.
HANS AAGE VANGGAARD, gårdejer, født d. 10.-12.-1946, søn af Maja og Oluf Vanggaard, gift d. 16.-1.-1971 med Birgit Andersen, kontorassistent, født d. 4.-2.-1946,
datter af Valborg og Jørgen Andersen. Parret har børnene: Line, født d. 9.-11.-1972,
og Lars, født d. 8.-11.-1975.
H.Aa.V. overtog gården d. 30.-12.-1979 fra sin far. Jorden hørte oprindelig under
Skebyvej 34, der var købt af H.Aa.V.s morfar i 1926. Den oprindelige gårds bygninger
er solgt fra i 1987.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. mose og eng.
Derudover er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført 1970, lade og maskinhus 1987. På gården opdrættes harer, som
sælges til udsætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter, sukkerroer,
raps, hvede og byg. Der er 1 traktor og andel i mejetærsker. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

SKELSBÆKVEJ 30, "PUGHOLMGAARD", PUGHOLM, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871043.
PETER ARNFRED ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1926, søn af Hilda og Rasmus
Andersen, gift d. 12.-10.-1950 med Erna Olsen, husmor, født d. 16.-3.-1928, datter af
Karen og Christian Olsen. Parret har datteren Jane, født d. 6.-10.-1952.
P.A.A. overtog gården, hvor han er 3. generation, i 1960 fra sin mor. Den er udstyk
ket fra "Einsidelsborg".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov og mose. Derudover er for
pagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1942, kvægstald opført 1942 og ombygget til svi
nestald i 1974, svinestald opført 1942, lade 1926 og ombygget 1942, og maskinhus
opført 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, hvede og rug. Der
er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVGYDEN 85, "EGHOVEDHUS", EGHOVED, 5450 OTTERUP,
tlf. 64-821233.
ORLA REINHARDT, omtales un
der Ølundgyden 64, 5450 Otte
rup.
O.R. overtog gården, hvor han er
3. generation, i 1986 fra Christi
an Reinhardt.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 7,5
ha.
Stuehuset er opført i 1780 og mo
derniseret i 1987, svinestald op
ført 1925, lade 1780 og maskinhus 1964. O.R. ejer og driver også Ølundgyden 64, 5450
Otterup.

SLETTENSVEJ 617, "ENEMÆRKEGAARDEN", ENEMÆRKET, 5450 OTTERUP, tlf.
65-955727.
BENNI SØRENSEN, gårdejer, født d. 15.-7.-1927, søn af Kathrine og Peder Sørensen,
gift d. 12.-7.-1962 med Grethe Knudsen, jordemoder, født d. 31.-3.-1935, datter af
Asta og Christian Knudsen. Parret har sønnerne: Ole, født d. 4.-12.-1963, og Per, født
d. 15.-3.-1967.
B.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra Nordfyns
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Kvægavlsforening. Gården er ud
stykket fra "Nislevgaard". Nordfyns Kvægavlsforening benyttede
gården til tyrestation indtil 1980.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal
43,2 ha.
"Enemærkegaarden"s stuehus er
opført i 1878 og gennemrestaureret i 1981, kvægstald og svinestald er tilbygget flere gange,
men bruges ikke til dyrehold nu,
desuden er der et maskinhus.
Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, hvede, byg og foderærter. Der er 4 traktorer, rendegraver, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SLETTENSVEJ 677, "DAUGSTRUPGAARD", DAUGSTRUP, 5450
OTTERUP, tlf. 64-821884.
UFFE TANGE, godsejer, født d.
31.-10.-1937, søn af Ellen og
Otto Tange, gift d. 17.-6.-1961
med Tordis Østerskov, medhjæl
pende hustru, født d. 24.-9.-1939,
datter af Inger og Marius Øster
skov. Parret har børnene: Frans,
født d. 20.-3.-1964, Bodil, født
d. 30.-6.-1967, og Inger, født d.
25.-4.-1972.
U.T. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Frede
ricia Cellulosefabrik. Han overtog gården d. 1.-3.-1965 fra sin svigermor, nuværende
ejer er 3. generation på gården, der tidligere var fæstegård under "Østrupgaard".
Ejendomsskyld 5.600.000. Areal 103 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er pasningsaftale med
85 ha.
Stuehuset er opført 1845, lavt tårn tilbygget i 1900 og tagkonstruktion er ændret i
1980. Gården har i perioden 1970-83 gennemgået en gennemgribende ombygning. Nuvæ
rende bygninger anvendes til kornopbevaring og maskiner. Planteproduktionens salgsaf
grøder er fremavlskorn, sukkerroer, græsfrø og ærter til fremavl. Der er 5 traktorer,
1 mejetærsker, gravemaskine, 3 plansiloer, varm og kold lufts tørreri samt storballefyr, som anvendes til korntørring og opvarmning af hovedbygningen. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 3 medhjælpere.
U.T. driver desuden "Kjørup Hovedgaard", Kørupvej 16-18, Krogsbølle, 5450 Otterup.
SLEVSTRUPVEJ 35, SLEVSTRUP,
5450 OTTERUP, tlf. 64-851077.
EJNER HAUGGAARD, husmand,
født d. 16.-2.-1928, søn af Boline
og Jørgen Pedersen Hauggaard,
gift d. 21.-5.-1949 med Agnethe
Marie Pedersen, medhjælpende
hustru, født d. 13.-8.-1930, dat
ter af Elna og Otto Pedersen.
Parret har børnene: Aase, født d.
30.-1.-1949, Søren, født d. 11.-8.1952, Annelise, født d. 25.-7.1958, og Peter, født 30.-6.-1961.
E.H. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Svend Lund.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 3,3 ha. og der er forpagtet 2,7 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og gradvis restaureret, kvægstald, svinestald og lade er alle
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Planteproduktionens salgsafgrøder er porrer, jordbær, hvidkål, rødkål, rosenkål og vår
byg. Der er 2 traktorer, sprinklervandingsanlæg, enkornssåmaskine og porreoptager. I
sæsonen er der ansat jordbærplukkere.

STENLØKKEVEJ 36, NISLEV,
5450 OTTERUP, tlf. 64-822367.
BERTEL SØRENSEN, gårdejer,
født d. 25.-3.-1936, søn af Marie
og Poul Sørensen, gift d. 3.-5.1961 med Valborg Pedersen,
hjemmehjælper, født d. 1.-3.-1940,
datter af Jenny og Johannes Pe
dersen. Parret har børnene: Anne-Lene, født d. 12.-1.-1963, og
Annette, født d. 20.-4.-1966.
B.S. har deltidsjob og har været
på Fyns Stifts Husmandsskole.
Han overtog gården, der i 1925 blev udstykket fra "Nislevgaard", d. 1.-11.-1960 fra
Johannes Mortensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 10 ha. og der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende moderniseret, svinestald opført 1965, desuden er
der halmhjælm og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 250
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STENØVEJ 6, GYNGSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871930.
BIRTHE JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Roerslev Bygade 42, 5450 Otterup.
B.J. overtog gården d. 11.-12.-1974 fra sin far, Niels Bang, som købte den i midten af
1930'erne. Gården er oprindelig opført i midten af 1700-tallet.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt ialt 16,2 ha., der er 2 ha. skov,
eng og mose.
Stuehuset er over 200 år gammelt og løbende restaureret, staldlængerne blev fjernet i
1988, da de ikke længere var i brug, lade bruges som stuehus og desuden er der ma
skinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, foderærter,
raps og rug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Drives af bestyrer
sammen med Roerslev Bygade 42, 5450 Otterup.

STENØVEJ 17, "ELLEGAARD", GYNGSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871018.
EJNER ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1930, søn af Marie og Anders Andersen,
gift d. 2.-6.-1956 med Elva Rasmussen, husmor, født d. 25.-7.-1933, datter af Kirstine
og Alfred Rasmussen. Parret har børnene: Birthe, født d. 14.-4.-1958, John, født d.
4.-10.-1961, og Dorthe, født d. 26.-7.-1963.
E.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i slæg
tens eje gennem 3 generationer, i 1964 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha. Yderligere 8,5 ha. er
forpagtet.
Stuehuset er opført 1912 og gradvis restaureret, kvægstald opført 1965, hvor svine
stald også blev ombygget, lade ombygget til kvægstald i 1965, maskinhus opført 1970,
desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en besætning på 30
tyrekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede,
byg, rug og raps. Der er 2 traktorer og sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
STENØVEJ 70, AGERNÆS, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871423.
JØRGEN MADSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1941, søn af Karoline og Peder Madsen,
gift i 1979 med Margit Egedal, bibliotekar og arkivleder, født d. 17.-9.-1952, datter af
Helga og Walther Egedal. Parret har børnene: Andreas, født d. 28.-7.-1979, og Simon,
født d. 24.-3.-1983.
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rinth Landbrugsskole. Han over
tog gården, der tidligere var fæ
stegård under "Einsidelsborg", d.
1.-11.-1966 fra Anders Peter Ras
mussen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
31 ha., heraf tilkøbt 18 ha., og
der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og
gradvis restaureret, svinestald op
ført 1977 og maskinhus 1988, des
uden er der gylletank. Gården
drives med en besætning på 140 årssøer, ca. 2.500 smågrise og 230 slagesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, rug, foderærter, raps og maltbyg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

STORHØJVEJ 30, "STORHØJGAARD", EGENSE MARK, 5450
OTTERUP, tlf. 64-823669.
KIM RASMUSSEN, gårdejer, født
d. 8.-8.-1951, søn af Grethe og
Verner Rasmussen, gift d. 14.10.-1978 med Lissy Petersen, ad
junkt, født d. 25.-1.-1954, datter
af Grethe og Niels Peter Peter
sen. Parret har børnene: Bertel,
født d. 25.-3.-1979, Karen Ma
rie, født d. 18.-11.-1980, og Ag
nete, født d. 26.-12.-1981.
K.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1976 fra sin
far.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1770 og gradvis restaureret fra 1977, kvægstald opført 1951 og
ombygget 1976, lade og maskinhus opført 1978, desuden er der udendørs køresilo, gyl
letank og foderhus. Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 34 ungdyr af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der
er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er ansat 1 medhjælper.

STORMOSEVEJ 11, HJADSTRUP STORMOSE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851217.
ARNE NIBE HANSEN, gartner, født d. 24.-10.-1933, søn af Karen Jensen Nibe og
Hans Axel Hansen, gift d. 27.-4.-1957 med Margrete Roed, født d. 14.-11.-1936,
datter af Karen og Hans Peter Roed. Parret har børnene: Annie, Jette og Inge.
A.N.H. overtog gården d. 1.-5.-1957 fra Marie og Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 3 ha., 2 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1961, desuden er der 4 drivhuse på ialt
2.000 kvadratmeter. På gården er ansat 2 medhjælpere.
STRANDVEJEN 163, EGENSE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-824101.
ARNE MADSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1958, søn af Bodil Islund og Harry Madsen,
gift d. 23.-3.-1985 med Karen Merete Brønserud, lærerstuderende, født d. 21.-2.-1961,
datter af Else og Asger Brønserud. Parret har børnene: Charlotte, født d. 14.-8.-1986,
og Christian, født d. 30.-9.-1984.
A.M. har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-6.-1983 fra Erik Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 16 ha., heraf 0,5 ha. skov. Yderligere 35 ha. er
forpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1914 og gradvis restaureret, kvægstald opført 1971,
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lade og maskinhus 1971, desuden er der gastæt silo, udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 75 ungdyr af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, byg og kartofler. Der er 2 traktorer og 1 sprink
lervandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er sommeti
der ansat medhjælper.

STRANDVEJEN 170, "HEDEGAARD", EGENSE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821964.
HENRY NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1924, søn af Rasmine og Niels Christian
Nielsen, gift d. 14.-12.-1957 med Else Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 9.3.-1928, datter af Olga og Gustav Pedersen. Parret har børnene: Jens, født d. 7.10.-1959, og Claus, født d. 7.-5.-1964.
H.N. overtog gården i 1957 fra Peder Theodor Hansen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 13,7 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og gradvis restaureret, kvægstald, svinetald og lade er
opført i 1907 samt maskinhus 1969. Gården drives med en besætning på 15 årskøer, 20
ungdyr og 8 slagtekalve af racerne RDM og Jersey, samt 4 årssøer og ca. 80 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TOFTELØKKEVEJ 12, "VÆNGET", TØRRESØ ØST, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871156.
NIELS KARL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1922, søn af Laura og Thorvald
Rasmussen, gift d. 4.-5.-1957 med Ellen Rasmussen, medhjælpende hustru, født d.
25.-8.-1933, datter af Estrid og Edvard Rasmussen. Parret har børnene: Niels Thor,
født d. 28.-5.-1959, Ole Thor, født d. 25.-3.-1961, og Jørgen Thor, født 26.-10.-1963.
N.K.R., der er 3. generation på gården, overtog den i 1965 fra sin far. Den blev
frikøbt fra "Fuglsanggaard" i 1878.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 10,5 ha., heraf tilkøbt 5,3 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret, kvægstald opført 1965, svinestald
1969, desuden er der maskinhus bygget af flere gange. Gården drives med en besæt
ning på 5 årssøer og ca. 125 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg, konservesærter og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
TOR BALLEGYDEN 30, EGENSE
MARK, 5450 OTTERUP, tlf. 64821464.
THORA RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 31.-5.-1918, søn af Marie
og Hans Hansen, gift i 1939 med
Hans Rasmussen, født i 1906,
død i 1980, søn af Maren og Ras
mus Rasmussen. Parret har bør
nene: Peder, født d. 24.-7.-1940,
Erik, født d. 27.-6.-1941, Ove,
født d. 26.-12.-1944, og Mogens,
født d. 12.-4.-1952.

T.R. overtog gården i 1939 fra Niels Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og gradvis moderniseret, kvægstalden er ombygget til
svinestald, svinestald er moderniseret indvendig, laden er delvis ombygget til svine
stald, desuden er der maskinhus opført 1964 og 1 fodersilo. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 50 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation passer al jorden.

TRØJBORGGYDEN 10, HESSUM, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821955.
HANS INGEMAN SIMONSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1937, søn af Marie og Hans Si
monsen, gift d. 23.-5.-1959 med Tove Hansen, medhjælpende hustru, født d. 14.-7.1940, datter af Edith og Alfred Hansen. Parret har børnene: Jette, født d. 12.-12.1959, Jane, født d. 26.-9.-1962, og Hanne, født d. 2.-5.-1971.
H.I.S. er i bestyrelsen for Ørritslev Vandværk. Han overtog gården i 1967 fra sin far.
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Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 13 ha., og der er forpagtet 3,3
ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende moderniseret, kvægstald opført omkring
1850 og ombygget til svinestald i 1968, svinestald opført omkring 1850 og ombygget
med nyt inventar 1968, maskinhus opført 1975 og desuden er der lade. Gården drives
med en besætning på 5 årssøer og ca. 90 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, byg, raps, konserves- og foderærter samt æbler fra frugtplantage.
Der er 2 traktorer, tågesprøjte til frugtplantage og kornsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. I æblesæsonen er der ansat skoleelever til plukning.
TRØJBORGGYDEN 32, "TRØJBORGGAARD", TRØJBORG, 5450 OTTERUP, tlf. 64821283.
KNUD ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1930, søn af Sigrid og Hans Hansen,
gift d. 6.-3.-1955 med Edith Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 29.-9.-1931, datter
af Anna og Albert Knudsen. Parret har børnene: Annelise, født d. 19.-9.-1955, og Bent
Erik, født d. 26.-10.-1956.
K.E.H. overtog gården, der oprindelig blev udstykket fra "Østrupgaard" i 1909, d.
15.-4.-1964 fra Holger Larsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 16,3 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende moderniseret, kvægstald opført 1909, ombygget
og tilbygget i 1980, svinestald opført 1930, lade delvis ombygget til svinestald og
roehus i 1980, maskinhus opført 1972 og desuden er der gylletank. Gården drives med
en besætning på 42 årskøer, 42 ungdyr og 10-15 slagtekalve af racen Jersey, desuden
er der 4 årssøer og ca. 70 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, foderærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornloft og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TØRRESØVEJ 3, "GAMBMARK",
BÅRDESØ, 5450 OTTERUP, tlf.
64-871150.
HENNING PILEGAARD HANSEN,
gårdejer, omtales under Kirkevej
62, 5450 Otterup.
H.P.H. er 6. generation på går
den, der har været i slægtens eje
siden ca. 1800. Han overtog den
i 1978 fra sin svigerfar. Den var
oprindelig fæstegård under "Einsidelsborg" og blev frikøbt i
1873.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. mose og 2 ha. eng.
Stuehuset er restaureret og moderniseret i 1938, kvægstald opført 1915, svinestald
opført 1915 og ombygget til kvægstald i 1961, lade opført 1924 og maskinhus 1955.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, sukkerroer og konservesærter.
Der er plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 heltids og 1 deltids
medhjælper. Der er samdrift med Kirkevej 62, Nr. Højrup, 5450 Otterup.
TØRRESØVEJ 75, TØRRESØ, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871147.
JØRGEN RASMUS ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1929, søn af Marie og Anders
Andersen, gift d. 12.-3.-1955 med Kirsten Demuth, medhjælpende hustru, født d.
12.-7.-1929, datter af Anna og Christian Demuth. Parret har børnene: Ole, født d.
1.-4.-1959, Bent, født d. 17.-5.-1962, og Jens, født d. 2.-12.-1967.
J.R.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1961 fra
sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som tidligere var fæstegård under
"Einsidelsborg" indtil sidst i 1800-tallet. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og gradvis restaureret, kvægstald og svinestald er
opført 1964 og maskinhus 1967, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
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TØRRESØVEJ 119, "AGERNÆS
MØLLEGAARD",
AGERNÆS,
5450 OTTERUP, tlf. 64-871116.
HELMER KRYGER MADSEN,
gårdejer, født d. 17.-8.-1934, søn
af Bodil og Hans Kryger Madsen,
gift d. 25.-3.-1961 med Dorthe
Lund, hjemmesygeplejerske, født
d. 21.-2.-1937, datter af Anna og
Mads Lund. Parret har børnene:
Henrik, født d. 10.-11.-1970, og
Lisbeth, født d. 14.-4.-1966.
H.K.M. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som tidligere var fæstegård under "Egebjerggaard" indtil 1930,
der har været mølleri på gården drevet af vindmølle indtil 1920.
Ejendomsskyld 1.50.000. Areal 28,6 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og ombygget indvendig i 1960, kvægstald og svinestald
opført 1880, lade og maskinhus 1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, byg, hindbær og solbær. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. H.K.M. ejer og driver desuden Lillebro 44, Krogsbølle, 5450 Otterup.
Gården har 9,9 ha. og en ejendomsskyld på 1.500.000. Oorden drives på samme måde
som Tørrersøvej 119.
TØRRESØVEJ 137, "SØNDERLUND", AGERNÆS, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871127.
ARNE ERIKSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1962, søn af Jonna og Poul Eriksen, gift d.
15.-4.-1987 med Susanne Hansen, syerske, født d. 29.-5.-1961, datter af Lillian og
Harry Hansen. Parret har sønnen Kim, født d. 11.-5.-1988.
A.E. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården, der blev udstykket fra
"Egebjerggaard" i 1931, d. 15.-8.-1988 fra Johannes Petterson.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 28,2 ha.
Stuehuset er opført 1931, kvægstalde 1931 og 1973, tilbygning af ungdyrstald i 1974
og tilbygning i 1978, svinestald opført 1931 og ombygget til kostald i 1973, lade
opført 1974 og maskinhus 1985, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en besætning på 42 årskøer, 40 ungdyr og 23 slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og sukkerroer. Der er 3 traktorer og
staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ind
i mellem ansat skoleelever til hjælp.
TÅSTRUPVEJ 6, "CHRISTIANSHOLM", LUNDE MARK, 5450
OTTERUP, tlf. 65-955040.
LARS KNUDSEN, gårdejer, født
d. 30.-12.-1948, søn af Gunnar
Knudsen.
L.K. har været på Næsgård Land
brugsskole og er medlem af be
styrelsen for Frøavlerforeningen.
Han overtog andel i gården i
1974 og resten i 1985 fra sin
far. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1888, kvægstald opført 1912 og ombygget 1974, lade opført 1872
og maskinhus 1982, desuden er der gylletank. Gården drives med en besætning på 25
årsammekøer, 18 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, græs, kløverfrø, ærter og sukkerroer til fabrik. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, rundballepresser, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr samt
anlæg til dyrkning af østershatte. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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OLAF OLSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1911, søn af Anna og Ole Christian Olsen, gift
d. 5.-6.-1957 med Ruth Laursen, bogholder, født d. 18.-12.-1926, datter af isen
kræmmer Laursen. Parret har datteren Vibeke Merete.
O.O. har været på Dalum Landbrugsskole. Han er vurderingsmand ved Fyns Stifts Hagl
skadeselskab. Han overtog gården i 1954 fra den danske stat som skødeklausul. Den
var i 1944 blevet okkuperet af tyskerne og efter krigen overtaget af den danske stat.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 18,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1884 og gradvis restaureret efter 1954, kvægstald, svinestald og
lade opført 1866. Der er 1 traktor.
TÅSTRUPVEJ 12, "TÅSTRUPLUND", TÅSTRUP, 5450 OTTE
RUP, tlf. 65-955459.
HANS CLAUSEN, gårdejer, født
d. 4.-4.-1925, søn af Kristine og
Jens Peter Clausen, gift i 1951
med Ellen Emdal, husmor, født
d. 30.-7.-1928, datter af Johan
nes Emdal. Parret har børnene:
Birthe og Lillian.
H.C. har været på Ryslinge Høj
skole. Han overtog gården i 1973
fra Johannes Lund Hansen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26 ha., heraf 0,5 ha. skov og 1,5 ha. eng. Der er
bortforpagtet 24 ha. til svigersønnen Søren Hviid, "Allesø Skovgaard".
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1974, kvægstald opført 1898, svinestald opført
1898 og ombygget i 1974 til kun af været svinestald, desuden er der maskinhus og
foderhus. Gården drives med en besætning på 17 årskøer og 360 slagtesvin årligt. Der
er 2 traktorer og halvautomatisk udmugningsanlæg.

UGGERSLEV MOSE 6, "ENGSMINDE", UGGERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851299.
KURT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1955, søn af Ellen og Frank Christen
sen, gift d. 25.-8.-1979 med Joan Svensson, medhjælpende hustru, født d. 21.-10.-1956,
datter af Birgit Svensson. Parret har børnene: Stine, født d. 2.-6.-1987, Anne, født d.
10.-4.-1985, og Dennis, født d. 15.-7.-1983.
K.C. er værkstedsleder. Han overtog gården, der har været i slægtens eje gennem 3
generationer, d. 1.-8.-1989 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset er opført 1959, kvægstald og svinetald 1953, lade 1959 og maskinhus 1963.
Gården drives med en besætning på 2 årssøer og 125 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

UGGERSLEVVEJ 59, "EGELUND", UGGERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-851137.
SVEND JENSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1928, søn af Gjertha og Lars Jensen, gift d.
30.-10.-1954 med Karen Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 22.-7.-1934, datter
af Anna og Carl Christiansen. Parret har sønnerne Karl, født d. 22.-9.-1957, og Kim,
født d. 7.-2.-1967.
S.J. overtog gården, der er udstykket fra "Uggerslevgaard", d. 30.-10.-1954 fra Anders
Andersen.
Ejendomsskyld 1.480.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 14 ha., og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1973, kvægstald 1926 og tilbygget 1980, svinestald opført 1926
og udvidet 1974, kombineret lade og maskinhus opført 1979. Gården drives med en be
sætning på 25 årskøer af racen Jersey og en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og foderærter. Der
er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 1 af
sønnerne hjælper til på gården 4 dage om ugen.
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FREDDY ANDERSEN, gartner, født d. 18.-1.-1946, søn af Inger og Johannes Ander
sen, gift d. 18.-9.-1971 med Elsebeth Andersen, omsorgsmedhjælper, født d. 28.-3.1950, datter af Johannes Andersen. Parret har en søn, født d. 25.-9.-1979.
F.A. har været på Søhus Gartnerskole og han er formand for skolenævnet. Han
overtog gården i 1966 fra Høgedahl.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 21 ha. 1/3 af arealet dyrkes som
gartneri, og yderligere 27 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1987, pak- og kølerum er opført 1972 og
maskinhus 1976. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, hvidkål og
blomkål. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, markvandingsanlæg, gartnerimaski
ner og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1
medhjælper.
F.A. driver desuden 14 ha. landbrugsjord med korn på Regstrupvej ved Nyborg.

VELLINGEVEJ 24, BEDERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64-871524.
OVE NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1938, søn af Marie og Georg Nielsen, gift d.
30.-6.-1962 med Bente Annelise Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-12.-1940,
datter af Edith og Ole Nielsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 1.-5.-1964, og
Lene, født d. 2.-10.-1969.
O.N. overtog gården d. 8.-3.-1974 fra Jørgen Leerberg.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4 ha., og der er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er gradvis moderniseret, kvægstald opført 1932 og senere moderniseret ind
vendig, svinestald samt lade opført 1952, svinestalden er senere moderniseret. Gården
drives med en besætning på 30 årskøer og 30 ungdyr og slagtekalve af racen Jersey,
samt en slagtesvineproduktion på ca. 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, maltbyg, hvede, raps og foderærter. Der er 2 traktorer, bugsermejetærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er anvendes
husbondafløser.
VELLINGEVEJ 47, "VELLINGEGAARDEN", BEDERSLEV, 5450 OTTERUP, tlf. 64871300.
UFFE GREVE, gårdejer, født d. 18.-1.-1954, søn af Karen og Otto Greve.
U.G. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1984 fra Olga
og Børge Lund.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 11 ha. eng, skov
og granplantage. Derudover er der forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret i 1986, kvægstald og lade opført 1928 og re
staureret 1986, svinestald opført 1928, desuden er der 2 rundsiloer. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg, rug, foderroer, vinterraps og konservesærter. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

ØLUNDGYDEN 22, ØLUND, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821272.
CARL OTTO JENSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1925, søn af Anna og Otto Jensen,
gift d. 11.-2.-1950 med Inger Balle, medhjælpende hustru, født d. 17.-5.-1929, datter
af Ragnhild og Sigfred Balle. Parret har børnene: Grete, født d. 27.-1.-1948, Anna,
født d. 23.-8.1950, Lene, født d. 10.-9.-1954, og Torben, født d. 20.-10.-1958.
C.O.J. overtog gården i 1959, efter at have forpagtet den siden 1950, fra sin far.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha., og der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og gradvis moderniseret, kvægstald opført 1915 og om
bygget med bl.a. nyt inventar i 1975, svinestald opført 1915 og ombygget til kvæg
stald i 1975, lade opført 1983, maskinhus 1976, derudover er der udendørs køresilo og
foderhus. Indtil 1987 var der kvægdrift på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, netsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLUNDGYDEN 42, "BJERGNÆSGAARD", ØLUND, 5450 OTTERUP, tlf. 64-824600.
KARL REINHARDT, gårdejer, født d. 31.-3.-1960, søn af Kathrine og Orla Reinhardt,
gift d. 23.-9.-1989 med Marianne Jørgensen, butiksassistent, født d. 4.-10.-1964,
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datter af Britta og Holger Jørgensen.
K.R. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Anne Marie
Andersen.
Ejendomsskyld ca. 2.000.000, men da der fornylig er lagt jord til, kan den præcise
vurdering ikke opgives. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og delvis ombygget efter overtagelsen, kvægstald og
svinestald opført 1918-20 og ombygget til løsdrift i 1984, kombineret lade og maskin
hus opført 1974-75. Gården drives med en besætning på ca. 50 fededyr pr. år af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frøgræs, rosenkål, hvede og
byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, rosenkålshøster, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. I sæsonen er ansat skoleelever.
ØLUNDGYDEN 64, ØLUND, 5450 OTTERUP, tlf. 64-821233.
ORLA REINHARDT, gårdejer, født d. 8.-8.-1925, søn af Johanne og Christian Rein
hardt, gift d. 30.-11.-1947 med Kathrine Jensen, medhjælpende hustru, født d. 9.2.-1925, datter af Anna og Thorkild Jensen. Parret har børnene: Lillian Irene, født d.
18.-2.-1951, Anne Grethe, født d. 18.-6.-1952, Bent Torben, født d. 1.-11.-1953, Ulla
Elisabeth, født d. 11.-2.-1955, Jette Birgit, født d. 11.-7.-1956, Karl Kristian, født d.
31.-3.-1960, Hanne Lise, født d. 26.-10.-1962, og Dorthe Susanne, født d. 11.-5.-1966.
O.R. overtog gården i 1956 fra Karl Hansen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 17,9 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1925, kvægstalde er opført 1925, 1974, 1978 og 1979, kombineret
lade og maskinhus 1979, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 36 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Der er 3 traktorer. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
O.R. ejer og driver desuden "Eghovedhus", Skovgyden 85, Eghoved, 5450 Otterup.

ØSTER BALLEVEJ 10, "EGHAVE",
HASMARK, 5450 OTTERUP, tlf.
64-822284.
CARLO RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 21.-6.-1933, søn af Anna
og Alfred Rasmussen.
C.R. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården i
1963 fra Johannes Rasmussen,
der var en fætter til C.R.s mor.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
13,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1929,
kvægstald 1965 og ombygget til svinestald i 1974, svinestald opført 1965, lade 1969,
maskinhuse 1964 og 1974. Gården drives med en besætning på 10 årssøer og ca. 150
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, vår- og vinterbyg.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts gennemblæsningsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
ØSTER BALLEVEJ 23, HASMARK/
ØSTERBALLE, 5450 OTTERUP,
tlf. 64-821637.
SVEND PETER CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 11.-9.-1917, søn
af Marie og Kristian Christen
sen, gift d. 25.-3.-1978 med
Gudrun Hansen, husmor, født d.
20.-3.- 1918, datter af Marie
Martha og Hans Andersen Hansen.
S.P.C. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1952 fra Hoffmannsga-
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ve, hvorunder den havde været forpagtergård, forpagtet af S.P.C.s slægt i 2 ge
nerationer.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 10,5 ha., der er frasolgt 15,5 ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1700-tallet og gradvis moderniseret, det er en fir
længet gård med kvæg- og svinestald, tidspunkt for opførelsen kendes ikke, desuden er
der maskinhus fra 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERBALLEVEJ 35, HASMARK/ØSTERBALLE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-824118.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Østerballevej 48, 5450 Otterup.
J.J. overtog gården d. 1.-2.-1988 fra boet efter Anna Kirstine Nielsen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og delvis moderniseret, kvægstald og lade opført ca. 1900,
svinestald opført 1900 og senere tilbygget. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
J.J. ejer og driver desuden Østerballevej 48, 5450 Otterup.
ØSTERBALLEVEJ 48, HASMARK/ØSTERBALLE, 5450 OTTERUP, tlf. 64-824118.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1950, søn af Bodil og Laurits Jørgen
sen. J.J. har sønnen Daniel, født d. 3.-8.-1986.
J.J. arbejder som papirarbejder på Dalum Papirfabrik. Han overtog gården d. 10.-8.1983 fra Knud Verner Arndal.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet 24,8 ha.
Stuehuset er moderniseret i 1983/84, svinestald og maskinhus opført 1974. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
J.J. ejer og driver Østerballevej 35, 5450 Otterup.

ØSTER LUNDEVEJ 24, ØSTER LUNDE, 5450 OTTERUP, tlf. 65-955219.
JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, søn af Martha og Anders Jørgen Andersen, gift d.
17.-7.-1948 med Edith Justesen, husmor, født d. 3.-4.-1927, datter af Karen og Julius
Justesen. Parret har døtrene: Birthe og Kirsten.
J.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, som er udstykket fra
"Nislevgaard", i 1959 fra sin far, nuværende eje er 7. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1780.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 24 ha., der er frasolgt 4,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1780 og restaureret i 1960, kvægstald, svinestald og lade opført
1900 samt maskinhus 1955. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, frø
og konservesærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, samt varm og kold
lufts tørreri.
ØSTRUPSKOVGÅRDSVEJ 51, "ØSTRUPSKOVGAARD", ØSTRUP, 5450 OTTERUP, tlf.
64-824115.
LARS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1955, søn af Sofie og Carl Rasmussen,
gift d. 26.-6.-1982 med Ida Jespersen, bankassistent, født d. 21.-2.-1956, datter af
Kirsten og Otto Jespersen. Parret har børnene: Cathrine, født d. 7.-9.-1983, Niels,
født d. 12.-12.-1984, og Sofie, født d. 27.-2.-1987.
L.R. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i
slægtens eje gennem 4 generationer, i 1983 fra sin far.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 95 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og gradvis restaureret, svinestald, som ikke er i brug, er
opført i 1962, lade 1848 og maskinhus 1986. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan og tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat
1 medhjælper.

SØNDERSØ KOMMUNE

AMAGERVEJ 15, "VAARHØJ",
TVÆRSKOV, 5462 MORUD, tlf.
65-964298.
CHRISTEN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 19.-7.-1955, søn af
Anne Sophie og Mogens Christen
sen, gift d. 16.-7.-1983 med Han
ne Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 29.-10.-1957, datter af
Erna og Frede Hansen. Parret
har børnene: Tom, født d. 3.-12.1980 og Lars, født d. 24.-12.1983.
C.C. har været på Bygholm Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Kvægbrugsudvalget
Nordfyn. Han overtog gården d. 1.-6.-1988 fra Ejnar Jensen.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 35,2 ha., der er 1,5 ha. eng, mose og krat. Der er
forpagtet ialt 25 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og ombygget i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1910 ombygget i 1955 og udvidet i 1972 og 1978, svinestald fra 1950 ombygget til
kalve i 1978, spaltestald til kvier samt lade begge fra 1974 og ombygget i 1978,
maskinhus fra 1984, foderhus, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med
en kvægproduktion på 84 årskøer, 75 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og vinterbyg. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 majssnitter, 1 rendegraver og kulfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

AMAGERVEJ 29, "HØJBO", TVÆRSKOV, 5462 MORUD, tlf. 65-964860.
TORBEN HANSEN, slagtermester, født d. 3.-7.-1952, søn af Karen og Gotfred Hansen.
T.H. har sønnen Michael, født d. 24.-6.-1975.
T.H. overtog gården d. 11.-11.-1981 fra Agnes Konradsen.
Ejendomsskyld 575.000. Areal 0,55 ha., der er forpagtet 24,8 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1982-83 samt løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af hestestald fra 1982 og lade fra 1988. Besætningen består af
13 rideheste. Der er plansilo. Sønnen Michael hjælper til efter skoletid. T.H. driver
også hestehandel.
AMAGERVEJ 47, "AMAGER", AMAGER, 5462 MORUD.
HANS ERIK PLOUGHELD, gårdejer. Omtales under Udskovvej 15, 5210 Odense NV.
J.E.P. overtog gården i 1977 fra sine forældre A. og M. Plougheld.
Ejendomsskyld 3.610.000. Areal 107 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er antageligt opført i 1700 tallet. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1931. Gården drives sammen med "Korupgaard", Udskovvej
15, 5210 Odense NV, som H.E.P. også ejer.
ASKEBYVEJ 5, "ØSTERGAARD", SÆRSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841025.
JØRGEN MØLLER, gårdejer, født d. 18.-11.-1928, søn af Martha og Carl Christian
Møller, gift d. 26.-11.-1966 med Agnes Friis, husholdningslærer, født d. 16.-3.-1940,
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datter af Erna og Hans Friis.
Parret har børnene: Per, født d.
4.-12.-1968 og Mogens, født d.
4.-1.-1974.
Jørgen Møller har været på Da
lum Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1966 fra sin far
Carl Christian Møller. Nuværen
de ejer er mindst 5. generation
på gården, som var fæstegård
under "Gyldensteen" indtil 1854.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal
40 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha.
Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra omkr. 1860 og 1954, svinestald fra omkr. 1900, lader og maskinhuse fra
1968 og 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af konserves
ærter, fremavlshvede, fremavlsbyg og vinterraps. Der er 2 traktorer, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASKEBYVEJ 6, "LAVVANG",
SÆRSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64- 841337.
HANS GREVE, gårdejer, født d.
2.-12.-1924, søn af Anna og Emil
Greve, gift d. 14.-11.-1953 med
Inge Magrethe Christensen, afde
lingssygeplejerske, født d. 30.-8.1923, datter af Kristine og Knud
Christensen. Parret har børnene:
Birgit, født d. 29.-9.-1956 og
Jørgen, født d. 1.-2.-1963.
H.G. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Børge Christensen. Gården har tid
ligere været fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14,9 ha., der er forpagtet 1,6 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra 1861 samt svinestald fra 1861 delvis ombygget til
løsdriftstald. Gården drives med en ammekobesætning på 7 års ammekøer og 7 slagte
kalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, vinterbyg og
vårbyg. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
ASKEBYVEJ 44, ASKEBY, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-841013.
NIELS CHRISTIAN LARSEN,
gårdejer, født d. 25.-9.-1923, søn
af Helga Petra Pedersen og Juli
us Larsen, gift d. 20.-10.-1960
med Signe Ravn, født d. 26.-5.1924, datter af Maren og Peter
Ravn. Parret har børnene: Kir
sten, født d. 7.-1.-1962 og Birgit,
født d. 15.-1.-1964.
N.C.L. overtog gården d. l.-l.1963 fra sin far Julius Larsen.
Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 28 ha., der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg-

-wstald, svinestald og lade alle fra 1871 og restaureret i 1959. Besætningen består af 12
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer samt plan- og tårnsiloer. Maskinstation bruges til høst.

ASKEBYVEJ 49, ASKEBY, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841244.
MOGENS LARSEN, gårdejer. Omtales under Jullerupvej 10, 5471 Søndersø.
M.L. overtog gården d. 1.-11.-1988 fra Axel Søndergaard.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1877 ombygget til svinestald, svinestald og lade fra 1877 samt maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, foderærter
og vinterraps. Gården drives sammen med "Jullerupgaard", Jullerupvej 10, 5471 Søn
dersø, som M.L. også ejer.
ASKEBYVEJ 52, "NØRREGAARD", ASKEBY, 5471 SØNDERSØ.
JØRGEN ESBJERG JØRGENSEN, gårdejer. Omtales under Dyregravvædevej 185, 5491
Blommenslyst, Odense Kommune.
J.E.J. overtog gården i 1975 fra sin far Hans Ejnar Jørgensen. Nuværende ejer er
mindst 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.940.000. Areal 45,7 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af 2 lader og maskinhus alle opført
efter brand i 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
sukkerroer, hvede, raps og foderærter. Gården drives sammen med Dyregravvædevej
185, 5491 Blommenslyst, Odense Kommune, som J.E.J. også ejer.

ASKEBYVEJ 53, "ASKELUND",
ASKEBY, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-841119.
POUL ERIK PETERSEN, gårde
jer, født d. 29.-8.-1934, søn af Li
llian og Thorvald Petersen, gift
d. 10.-5.-1959 med Karen Johan
ne Lassen, medhjælpende hustru/keramiker, født d. 19.-2.-1938, dat
ter af Selma og Hans Lassen.
Parret har tvillingerne Jens og
Mette, født d. 24.-1.-1964.
P.E.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er næstformand for Nordfyns Bank. P.E.P. overtog gården d.
1.-5.-1959 fra Jens Jørgen Petersen. Nuværende ejer er 8. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 38,5 ha., der er 0,5 ha. mose og forpagtet 24,8 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af svi
nestald, lade og maskinhus alle genopført efter brand i 1961. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af sukkerroer, vårraps, hvede og maltbyg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
ASKEBYVEJ 60, "HØJGAARD",
ASKEBY, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-841109.
OVE ERIKSEN, gårdejer, født d.
24.-4.-1957, søn af Rita Helene
og Poul Eriksen, gift d. 19.-7.1980 med Vivi Frøslev, sygehjæl
per, født d. 19.-3.-1958, datter
af Kirsten og Martin Frøslev.
Parret har børnene: Anette, født
d. 12.-3.-1983 og Sanne, født d.
19.-11.-1985.

O.E. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for S.A.B. Foderstof.
O.E. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin far Poul Eriksen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1895-96 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1895-96 løbende restaureret, kvægstald fra 1972, ungdyrstald og halmlade fra
1980, lade fra 1895-96, maskinhus og foderhus fra 1983, gylletank og udendørs køresilo. Besætningen er på 160 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, frøgræs, sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 roe
optager, amoniakbehandlingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. På gården er ansat 1 skoledreng.

ASKEBYVEJ 76, "ASKEBY ØSTERGAARD", ASKEBY, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64891020.
ARVID MATHIASEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1942, søn af Edith og Viggo Mathiasen,
gift d. 25.-2.-1967 med Else Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-2.-1943, datter
af Ella og Peter Nielsen. Parret har børnene: Ulf, født d. 23.-8.-1969, Lotte, født d.
5.-6.-1973 og Bine, født d. 27.-6.-1978.
A.M. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin far Viggo Mathiasen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 27,5 ha., der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af lade og
maskinhus fra 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
fremavlsbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og
kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ASSENS LANDEVEJ 17, "LILLE HANOVER", HINDEVAD, 5471 SØNDERSØ.
SVEND AAGE SØRENSEN, smed, født d. 15.-9.-1944, søn af Elene Sørensen, gift d.
19.-8.-1978 med Ruth Magni Laursen, husmor, født d. 27.-8.-1936, datter af Johanne
Petrine og Niels Madsen Laursen.
S.AA.S. overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Erik Smith.
Areal 1,7 ha., der er bortforpagtet 0,55 ha. Stuehuset er opført sidst i 1700 tallet og
restaureret i 1986. Der er kombifyr på gården.
ASSENS LANDEVEJ 24, HINDEVAD, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831294.
AAGE FLARUP, husmand, født d. 19.-3.-1908, søn af Andrea og Hans Flarup.
AA.F. overtog gården i 1952 fra Nils Ormhøj.
Ejendomsskyld 240.000. Areal 1,7 ha., der er frasolgt 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800, det er restaurert og tilbygget i 1952-53. Avlsbygningerne
består af kvægstald og maskinhus fra 1958. Besætningen består af 2 årskøer og 6-8
ungdyr af racen Jersey. Der er 1 traktor og oliefyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
ASSENS LANDEVEJ 31, 5471 SØNDERSØ.
KNUD ERIK CHRISTIANSEN, gårdejer. Omtales under Skovmøllevej 16.
K.E.C. overtog gården omkr. 1982 fra Johannes Nielsen.
Areal ca. 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900, det er udlejet. Gården drives sammen med Skovmølle
vej 16, 5471 Søndersø, som K.E.C. også ejer.
ASSENS LANDEVEJ 44, "KONGSBJERG", HINDEVAD, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64831304. KRESTEN WAZAR JØRGENSEN, gårdejer, født i 1905, søn af Hansigne og
Kresten Jørgensen, gift d. 10.-8.-1923 med Helga Sørensen, husmor, født d. 4.-1.-1904,
datter af Krestiane og Ferdinand Sørensen. Parret har børnene: Jørgen Friis, født d.
,22.-9.-1929, Børge Ekmann, født d. 2.-2.-1930, Kresten Sorvad, født d. 11.-8.-1938 og
Vagn Wazar, født d. 30.-6.-1942.
K.W.J. overtog gården d. 1.-5.-1956 fra Andreas Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha., der er 1 ha. skov og bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret omkr. 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1909. Der er 1 traktor.
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ASSENS LANDEVEJ 60, "LILLE PADDESØ", PADDESØ, 5560 AARUP, tlf. 64-831358.
JØRN MOGENSEN, maskiningeniør, født d. 19.-11.-1924, søn af Ester og Søren Mogen
sen, gift d. 14.-6.-1952 med Jytte Veje, husmor, født d. 18.-7.-1929, datter af ElseMarie og Christian Veje. Parret har børnene: Søren, født d. 9.-5.-1953 og Birte, født
d. 29.-11.-1967.
J.M. overtog gården d. 1.-3.-1967.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29,8 ha., der er 2 ha. skov, 5 ha. eng og bortforpagtet
ca. 8 ha.
Stuehuset er opført i 1804 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1909, svinestald fra sidst i 1700-tallet, lade ombygget i 1980 og maskinhus
fra 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt
brændefyr. J.M. ejer og driver også "Paddesø-Lund", Bogensevej 98, 5560 Aarup.

AXEL BRAHESVEJ 19, "MARIENRO", VEFLINGE, 5474 VEFLINGE.
ROBERT JENSEN, gårdejer. Om
tales under Bystævnet 41, 5474
Veflinge.
R.J. overtog gården i 1979 fra
Musse og Viggo Lund.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
49 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1915. Avls
bygningerne består af kvægstald
og svinestald opført efter brand
i 1915 samt lade fra 1915. Der er tårn- og plansiloer samt korntørreri med varm og
kold luft. Gården drives sammen med Bystævnet 41, 5474 Veflinge, som R.J. også
ejer.
AXEL BRAHESVEJ 70, "HØJLYK
KEN", GAMBY ST. BY, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831624.
KNUD OLAF EGEBJERG PEDER
SEN, husmand, født d. 12.-6.1917, søn af Meta og Lars Pe
dersen, bor sammen med Maren
Signe Christensen, montrice,
født d. 21.-8.-1926, datter af
Mathilde og August Dall. Parret
har børnene: Rose, født d. 14.6.-1944, Henrik, født d. 27.-8.1945, Eva, født d. 10.-1.-1947,
Erik, født d. 19.-8.-1949 død i 1973 og Hans Anton, født d. 15.-2.-1952.
K.O.E.P. overtog gården d. 1.-10.-1951 fra sin mor Meta Pedersen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 3,3 ha., heraf tilkøbt 0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret omkr. 1975-76. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1916 samt maskinhus fra 1977. Besætningen består af 3
ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og
kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BANGGÅRDSVEJ 11, "NY HEDEGAARD" VEFLINGE, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801067.
HANS EJNAR JEPPESEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1934, søn af Laurentze og Jens
Jeppesen, gift d. 20.-3.-1963 med Inge Dietz, medhjælpende hustru, født d. 18.-1.1940, datter af Elly og Aksel Martin Dietz. Parret har børnene: Lars, født d. 20.4.-1965 og Steen, født d. 7.-5.-1966.
H.E.J. har været på Lyngby Landbrugsskole, han overtog gården i 1963 fra Rasmus
Pedersen.
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Stuehuset er opført i 1903 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1971 opført efter brand, lade fra 1971 og maskinhus fra 1978. Gården drives
med en slagtesvinebesætning på ca. 1.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, vinterbyg, vinterhvede, vårbyg, foderærter og vinterraps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med kold luft. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

BASTRUPVEJ 20, "HØJAGERLUND", BASTRUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851389.
AAGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1932, søn af Sofie og Karl Andersen, gift i
1959 med Birthe Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-4.-1939, datter af Britta
og Jørgen Pedersen. Parret har børnene: John, født d. 4.-5.-1960 og Tom, født d.
11.-7.-1963.
AA.A. overtog gården d. 1.-6.-1964 fra Hans Hansen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 11,28 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende ombygget. Avlsbygningerne består af kvægstald,
vognport og værksted samt lade alle fra omkr. 1864, brændehus og halmlade fra 191213, alle avlsbygningerne er løbende restaureret. Der er 1 traktor og halmfyr.

BASTRUPVEJ 37, "ØKSENHØJGAARD", BASTRUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851076.
BØRGE LARSEN, gårdejer/autoforhandler, født d. 12.-8.-1931, søn af Olga Marie og
Christian Larsen, gift d. 22.-11.-1952 med Ruth Knudsen, medhjælpende hustru, født
d. 3.-7.-1933, datter af Dagmar og Christian Knudsen. Parret har børnene: Anni, født
d. 6.-1.-1953, Bent, født d. 23.-8,.-1955 og Elisabeth, født d. 1.-5.-1957.
B.L. overtog gården d. 1.-5.-1964 fra sin far Christian Larsen.
Ejendomsskyld 1.625.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha. der er 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1933 bruges i dag som autoværksted med udstillingslokaler, 2 svinestalde fra
1933 bruges henholdsvis som udstillingslokale og lager samt maskinrum, lade fra 1933
delvis brændt og opbygget i 1964 samt maskinhus fra 1933. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af ærter, sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og brænde/halmfyr. På autoværkstedet er ansat 1 fast mand.
BASTRUPVEJ 39, "KAAREGAARD", BASTRUP, 5485 SKAM
BY, tlf. 64-851174.
CARL MARTIN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 25.-12.-1940,
søn af Ellen og Christian R.
Christensen, gift d. 3.-4.-1969
med Kate Jørgensen, sekretær,
født d. 3.-4.-1939, datter af Kaja
og Villy Jørgensen.
C.M.C. har været på Dalum Land
brugsskole, han sidder i kommu
nalbestyrelsen og er formand for
Dansk Slægtsgaards Forening. C.M.C. overtog gården i 1969 fra sin far Christian R.
Christensen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1737.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1900 ombygget til svinestald i 1969, svinestald fra omkr. 1900 løbende
restaureret, garage fra 1978, lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1980. Gården
.drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og sukkerroer.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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BASTRUPVEJ 46, BASTRUP,
5485 SKAMBY, tlf. 64-851227.
JØRGEN ANDERSEN, gårdejer,født
d. 4.-9.-1942, søn af Anna og
Johannes Andersen.
J.A. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog første
halvdel af gården i 1972 og re
sten i 1981 fra sin far Johannes
Andersen. Nuværende ejer er 4.
generation på gåden.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
30 ha.
Stuehuset er opført i 1883 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1860'erne løbende restaureret, værksted-lagerplads fra 1860'erne, lade og
maskinhus fra 1915 samt foderhus fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion på
30 årskøer, 38 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer og kombifyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. J.A. ejer også en gammel arbejderbolig beliggende på Bastrupvej,
denne er udlejet.
BLÆSBJERGVEJ 60, "MØLLEGÅRD", BLÆSBJERG, 5491 BLOMMENSLYST, tlf. 65965252.
NIELS P. SKAMRIS, audiologopæd/Iandmand, født d. 7.-6.-1928, søn af Dagny og Chri
sten Skamris, gift d. 7.-6.-1971 med Lis Hansen, laborant, født d. 24.-2.-1935, datter
af Margrethe og Holger Hansen. Parret har datteren Trine.
N.P.S. overtog gården d. 1.-10.-1988 fra Ejnar Svendsen.
Areal 4 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er en gammel bindingsværkbygning restaureret i 1988-89. Avlsbygningerne
består af kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen består af 3 årskøer og 3 slagte
kalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er normannsgran. Der er 1
traktor og varmepumpeanlæg til stuehuset. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
BLÆSBJERGVEJ 61, "GL. MØLLEGAARD", LANGESØ, 5462 MORUD.
ARNE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1922, søn af Kirstine og Aage Kristensen,
gift med Ninna Andersen, medhjælpende hustru, født d. 24.-6.-1923, datter af Johanne
og Albert Andersen. Parret har børnene: Lars, født d. 23.-9.-1957 og Lene, født d.
25.-12.-1961.
A.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra Uldahl Juul.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35,5 ha., der er 5 ha. skov og bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1952, minkhaller fra 1983 og 1986 samt maskinhus
fra 1980. Besætningen består af 600 minktæver og 225 gæs til æglægning. Der er 2
traktorer og brændefyr. Sønnen Lars, som har været på Korinth og Dalum landbrugs
skoler, er medejer af gården.

BLÆSBJERGVEJ 84, "GL. HAUGSTED", GL. HAUGSTED, 5462
MORUD, tlf. 65-967050.
HEINE NØRREGAARD NIELSEN,
landmand, født d. 14.-7.-1957,
søn af Else og Harlund Nørregaard Nielsen, gift d. 26.-7.-1986
med Birte Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 9.-9.-1962, datter
af Gudrun og Niels Chr. Hansen.
H.N.N. har været på Malling og
Nordisk landbrugsskoler. Han
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forpagtede gården i 1986 fra sin far Niels Chr. Hansen. Nuværende forpagter er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 28 ha., der er 2,8 ha. skov og forpagtet 38,5 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde og lade fra 1937 og karlekammer-garage fra 1938 bruges i dag som aftægtsbo
lig. Bygningerne fra 1937 er opført efter brand. Gården drives med en kvægproduktion
på 72 årskøer og 68 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er vin
terbyg, hvede og vårbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korn tørreri med
varm og kold luft samt brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er ansat 1 skoledreng.
BOGENSEVEJ 9, "HØJGÅRDEN",
GAMBY, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-831481.
EJLER JUNKER, gårdejer, født
d. 15.-2.-1925, søn af Emma og
Johannes Junker, gift d. 28.-2.1953 med Rigmor Dyrehauge Mor
tensen, medhjælpende hustru,
født d. 16.-8.-1930, datter af
Esther og Anders Mortensen.
Parret har børnene: Lene, født d.
18.-6.-1953, Anne, født d. 16.-3.1955 og Ole, født 17.-12.-1957.
E.J. har været på Dalum Landbrugsskole og har været repræsentant i Kvægavlsforenin
gen. E.J. overtog gården i 1958 fra Jordlovsudvalget, dengang fik man 14 tdr. land.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 23,3 ha., der 0,27 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1959 og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959 udvidet til ungkreaturer i 1972, svinestald fra 1962, ensilagesilo fra 1966,
halmhjælm fra 1972 nedbrændt i 1985 og genopbygget, maskinhus fra 1978 og gylle
tank. Gården drives med en alsidig produktion på 30 årskøer, 20 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Jersey samt 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kombifyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. Sønnen Ole hjælper til med den daglige drift.
BOGENSEVEJ 14, "SØNDERGAARD", GAMBY, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831479.
HANS BREDNING, gårdejer, født d. 1.-10.-1933, søn af Marie og Anthon Bredning,
gift d. 5.-6.-1970 med Else Blinkenbjerg Nielsen, oldfrue, født d. 1.-4.-1937, datter af
Marie Sørine og Niels Nielsen. Parret har børnene: Marie, født d. 30.-12.-1970 og
Astrid, født d. 20.-8.-1974.
H.B. overtog gården d. 11.-12.-1972 fra Fugl Hansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28 ha., der er ca. 1 ha. plantage og bortforpagtet 21
ha.
Stuehuset er opført i 1864, overetagen brændte i 1918. Avlsbygningerne blev genopført
i 1918 efter brand med kvægstald, vognport, svinestald og lade, staldene bliver i dag
brugt til lager. Der er 2 traktorer, kornmagasin og kombifyr.

BOGENSEVEJ 30, GL. GAMBY,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831102.
JØRGEN DEMANT, gårdejer,
født d. 7.-12.-1939, søn af Mary
og Hans Aage Demant, bor sam
men med Birgitte Tanggaard,
kontorassistent, født d. 9.-7.-1950,
datter af Elna og Knud Hansen.
Parret har børnene: Helle, født
d. 11.-9.-1970 og Gitte, født d.
26.-8.-1974.
J.D. overtog gården d. 11.-12.-

-3511969 fra Poul Knudsen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestalde og lader alle fra 1972 og 1978 samt maskinhus fra 1974. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, ærter, raps og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

BOGENSEVEJ 34, "KIRKEHØJGAARD", GAMBY, 5471 SØNDER
SØ, tlf. 64-831521.
CARSTEN MERRILD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 4.-12.-1959,
søn af Anna og Jens Merrild Chri
stensen, bor sammen med Sonja
Hansen, hjemmehjælper, født d.
18.-3.-1962, datter af Karen og
Ejnar Hansen. Parret har sønnen
Brian, født d. 18.-11.-1989.
C.M.C. har været på Korinth og
Dalum landbrugsskoler. Han

overtog gården d. 26.-3.-1985 fra Svend Pedersen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 25 ha., der er 0,55 ha. mose og forpagtet 11 ha.
græseng.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret omkr. 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1858 og 1977, svinestald fra 1858 fungerer nu som maskinhus, garage
og værksted fra 1860, lade fra 1858 restaurert og bruges i dag som foderhus, gylle
tank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 70
ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøde er
maltbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver og
kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.
BOGENSEVEJ 43, "NØRGAARD",
GAMBX 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-831290.
JENS OVE SØRENSEN, gårdejer,
født d. 12.-10.-1927, søn af Sig
ne og Niels Sørensen, gift d.
19.-5.-1955 med Karen Margre
the Hvalsøe Hansen, medhjælpen
de hustru, født d. 16.-6.-1934,
datter af Nielsigne og Aage Han
sen. Parret har datteren Signe,
født d. 27.-6.-1971.
J.O.S. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-4.-1955 fra Niels Larsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,9 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1864 restaureret i 1974, svinestald fra 1930 løbende vedligeholdt og lade fra
1864. Gården drives med en alsidig produktion på 15 årskøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve af racen RDM samt 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til markarbejdet.

BOGENSEVEJ 49, "FARSBØLLEGAARD", HÅRSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831339.
FLEMMING LUNDGAARD POULSEN, proprietær, født d. 11.-8.-1934, søn af Kerstine
og Berto Lundgaard Poulsen, gift d. 8.-4.-1961 med Grethe Sternkopf, dental laborant,
født d. 29.-1.-1939, datter af Elli og Willy Sternkopf. Parret har sønnen Martin, født
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d. 18.-4.-1965.
Flemming L. Poulsen har været
på Dalum Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1969 fra
sin far Berto Lundgaard Poulsen.
Ejendomsskyld 3.860.000. Areal
72 ha., der er 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1861 og
løbende restaureret. Besætningen
består af 5 årsammekøer og 3
ungdyr af racen Hereford, des
uden er der Chinchilla Pelsdyr:
225 moderdyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og brødhvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt kulfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BOGENSEVE3 58, "HAVRESH03GAARD", GAMBY, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831209.
HENRY HANSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1936, søn af Thora og Hans Peter Hansen,
gift med Inge Bech, bogholder, født d. 1.-5.-1940, datter af Karen og Albert Bech.
Parret har børnene: Marianne, født d. 5.-8.-1965 og Dorthe, født d. 24.-9.-1967.
H.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far
Hans Peter Hansen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 6,7 ha. Der er 1,5 ha. fredskov
og forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1824 og restaurert i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1958, svinestald fra 1970, lade fra 1924 og maskinhus fra 1978. Gården drives med
en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
sprinkler markvandingsanlæg, tårnsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BOGENSEVE3 131, "HØJKÆRSGAARD", HÅRSLEV, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-831388.
OLUF PETER HOVENDAL, gård
ejer, født d. 15.-12.-1946, søn af
Karen og Carl Peter Hovendal,
gift d. 18.-4.-1970 med Birthe
Krebs, ernærings- og husholdnings
økonom, født d. 25.-10.-1946,
datter af Nanny og Erik Krebs.
Parret har børnene: Sanne, født
d. 30.-10.-1974, Christian Peter,
født d. 28.-2.-1978 og Rasmus Peter, født d. 16.-3.-1981.
O.P.H. er ejendomsmægler, han har været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af
den lokale skolebestyrelse. O.P.H. overtog gården d. 28.-4.-1970 fra Kristian Hansen.
Ejendomsskyld 1.740.000. Areal 39,8 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha. Der er forpagtet 41
ha.
Stuehuset er opført i 1878, det er restaureret i 1946 og løbende moderniseret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1878 ombygget til maskinhal og værksted i 1982,
svinestalde fra 1944 og 1946 ombygget til sostald i 1982, lade udvidet i 1946 og
gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer,
græsfrø, spinatfrø, rug, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, maskinmarkvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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JØRGEN POULSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1932, søn af Anne Marie og Anders Chri
stian Poulsen, gift d. 2.-11.-1958 med Aase Kirstine Jespersen, køkkenassistent, født
d. 18.-9.-1934, datter af Anne Katrine og Laurits Jespersen. Parret har børnene: Anne
Mette, født i 1959, Carsten, født i 1960, Marianne, født i 1963 og Charlotte, født i
1973.
J.P. overtog gården i 1960 fra Helene Mikkelsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 16,5 ha., der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1900 ombygget i 1970, svinestalde fra omkr. 1900 og 1976 samt
maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og
10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er foderærter, raps,
rug og byg. Der er 2 traktorer, 1 ballepresser, 1 frontlæsser og korntørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BOGENSEVEJ 167, HÅRSLEV
MARK, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-811667.
EDITH MARIE JAUERT, husmor,
født d. 17.-12.-1925, datter af
Mary Dorthea og Marius Hansen,
gift d. 27.-5.-1966 med Niels
Peter Jauert, kontrolassistent,
født d. 24.-10.-1925, søn af Pe
tra og Marinus Jauert. Parret
har børnene: Torben, født d. 31.1.-1967 og Bjarne, født d. 18.-3.1970.
N.P.J. har været på Husmandsskole i Odense. E.M.J. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra
sin far Marius Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1983-1984. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1920 samt hønsehus ombygget til maskinhus i
1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1
traktor og brændefyr. Maskinstation bruges til markarbejdet. Sønnerne hjælper til på
gården.

BOGENSEVEJ 179, SNORREN/HÅRSLEV MARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-811392.
JENS LARSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1903, søn af Anne-Marie og Knud Larsen, gift
d. 20.-12.-1929 med Paula Jørgensen, husmor, født d. 8.-8.-1902, datter af Petra og
Niels Jørgensen. Parret har børnene: Helge, født d. 1.-11.-1930 og Johannes, født d.
23.-2.-1932. P.L. døde i 1984.
J.L. har været på Husmandsskolen i Odense. Han overtog gården d. 1.-11.-1929 fra
Hans Jensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 ha., der er bortforpagtet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra omkr. 1800 begge restaureret i 1954, lade fra 1917, maskinhus fra 1936
og udendørs køresilo. Der er 1 traktor.

BOLMERODVEJ 13, "BØGEGAARD", BOLMEROD, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851980.
JØRGEN KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1951, søn af Gudrun og Svend Kri
stiansen.
J.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Jagtforeningen
samt repræsentant for Landboforeningen. J.K. overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Peter
Kåe.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald begge fra 1900 samt lade fra 1900 ombygget i 1988-89 til maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og frø. Der

-3Mer 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. J.K.
driver i fællesskab med sin far Svend Kristiansen Bredgade 130.

BOLMERODVEJ 17, BOLMEROD,
5485 SKAMBY.
GOTFRED PETER HANSEN, hus
mand, født d. 22.-2.-1913, søn af
Kerstine Sørensen, gift d. 24.10.-1937 med Signe Sofie Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 15.-2.-1918, datter af Marie
Karoline og Niels Christian Han
sen. Parret har børnene: Inga
Lise, født d. 21.-3.-1937, Anny
Kerstine, født d. 10.-8.-1938, Po
ul Erik, født d. 3.-1.-1943 og
Birgit, født d. 28.- 5.-1946.
G.P.H. købte gården i 1944 fra

Viggo B. Rasmussen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 11,8 ha.
Stuehuset er opført i 1945-47. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt
lade alle fra 1945-47 samt maskinhus fra 1972-73. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og sukkerroer. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til markarbejdet.
BOLMERODVEJ 28, ROSTRUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-861071.
KAREN HANSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1918, datter af Maria og Alfred Nielsen, gift
d. 13.-8.-1968 med Vagn Gustav Hansen, dyrlæge, født d. 12.-5.-1910, søn af Andrea
og Hans Peter Hansen.
K.H. overtog gården i 1956 fra sin far Alfred Nielsen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1858, det er restaureret i 1987 og løbende vedligeholdt. Avl
sbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade alle 1895 og restaureret i perio
den 1938-40. Besætningen er på 6 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til
markarbejdet.
BRANDSLUNDVEJ 5, "BRANDS
LUND", BRANDSLØKKEN, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-891047.
RICHARD HANSEN, gårdejer/kørelærer, født d. 10.-7.-1931, søn
af Maren Kathrine og Marius
Hansen, gift d. 5.-10.-1957 med
Anny Hansen, køkkenmedhjælper,
født d. 29.-8.-1938, datter af
Thora og Ernst Hansen. Parret
har børnene: . Benny, Per, Palle
og Linda.
R.H. har været kørelærer fra
1963, han har været på Korinth Landbrugsskole og været i kommunalbestyrelsen. R.H.
overtog gården d. 1.-10.-1957 fra sine forældre Maren Kathrine og Marius Hansen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1896, da den
blev udstykket fra en gård i Søndersø.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 8,9 ha. Jorden er bortforpagtet
fra 1986 midlertidigt p.gr. af mælkekvote.
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BRANDSLUNDVEJ 8, "BÆKKELUND", 5471 SØNDERSØ, tit. 64-891077.
KAJ JEPPESEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1933, søn af Marie og Gerhard Jeppesen, gift
d. 3.-3.-1962 med Aase Hansen, medhjælpende hustru, født d. 27.-10.-1941, datter af
Dagny og Christian L. Hansen. Parret har børnene: Henrik, født d. 13.-8.-1962, Ulla,
født d. 12.-1.-1966 og Lone, født d. 27.-2.-1968.
K.J. er borgmester i Søndersø Kommune, han har været på Korinth Landbrugsskole.
K.J. overtog gården d. 1.-6.-1965 fra sin far Gerhard Jeppesen. Nuværende ejet er 4.
generation på gården, som er udflyttergård fra Søndersø og tidligere fæstegård under
"Dallund".
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,65 ha. eng og
forpagtet 51 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne, som er genop
ført efter brand i 1952, består af kvægstald, svinestald samt lade, desuden er der
kvægstald fra 1970, maskinhus fra 1980 og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 80 ungdyr og slagtekalve af racen RDM, desuden pro
duceres der ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, hvede, byg og vinterraps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er
ansat 4 fast medhjælpere.
BRANEBJERG 14, "GAMBYGAARD", GAMBY, 5471 SØN
DERSØ.
CHRISTIAN MADSEN, gårdejer,
født d. 8.-12.-1937, søn af Bir
gitte og Otto Madsen, bor sam
men med Randi Jørgensen, børne
havepædagog, født d. 24.-12.1955, datter af Annelise og Bent
Pedersen. Parret har børnene:
Anders, Ulla, Birgitte, Heidi,
Mette og Morten.
C.M. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
i 1968 fra sin far Otto Madsen. Nuværende ejer er mindst 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 22,5 ha. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Aftægtsbolig opført i 1902 bliver i dag brugt til beboelse.
Avlsbygningerne består af lade fra 1976 og maskinhus fra 1972. Besætningen består af
4 Sikahjorte og 6 dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, ærter
og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BRANEBJERG 21, GAMBY. 5471 SØNDERSØ, fif. 64-831705.
EDVARD ASGER HANSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1936, søn af Sigrid og Hans Søren
Hansen, gift med Tove Agnethe Jeppesen, medhjælpende hustru, født d. 28.-5.-1937,
datter af Anna Kerstine og Jørgen Peter Jeppesen. Parret har børnene: Vibeke, født
d. 9.-2.-1956, Pia, født d. 31.-7.-1969 og Rune, født d. 21.-4.-1974.
E.A.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra sin far
Hans Søren Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.105.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 0,55 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1907, det er restaureret i 1954 og løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1912 ombygget til svinestald, svinestald og lade
fra 1912, kølehus fra 1985 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduk
tion på 29 årssøer, der sælges 600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, hvidkål, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 truck, tårn- og
plansiloer, korntørreri med varm og kold luft samt kombifyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
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DERSØ, tlf. 64-831289.
ERIK MOGENSEN, gårdejer, født
d. 7.-1.-1924, søn af Margrethe
og Jens Mogensen, gift d. 6.-7.1950 med Karen Knudsen, med
hjælpende hustru, født d. 9.-4.1929, datter af Kirstine og Knud
Chr. Knudsen. Parret har datte
ren: Bente, født d. 13.-12.-1950.
E.M. har været på Korinth LandE.M. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Valdemar Pedersen.
Areal 36 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1970 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1962, kølerum til hvidkål fra 1973, halmlade fra 1989, garage og lagerbyg
ning fra 1976, lade fra 1870 restaureret i 1987 og maskinhus fra 1974. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 200-300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, sukkerroer, raps og hvidkål. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårn
silo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

BREDGADE 19, "BØGEDAL", SKAMBY, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851571.
NIELS VALDEMAR OLSEN, født d. 5.-11.-1953, søn af Grethe og Ejvind Olsen, gift d.
30.-5.-1980 med Susanne Pedersen, kontorassistent, født d. 30.-1.-1958, datter af
Minna og Henrik Pedersen. Parret har børnene: Jakob, født d. 1.-6.-1982 og Stine,
født d. 17.-7.-1984.
N.V.O. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Nordfyns Frøavlerforenings. N.V.O. overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far Ejvind Olsen.
Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34,1 ha., der er 1 ha. skov og forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af svine
stald ombygget i 1987, lade fra 1897 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 550 stk. årligt, desuden er der 14 får af racen Oxforddown. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg (stamsæd), raps, foderærter og
engrapgræsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BREDGADE 29, SKAMBY, 5485
SKAMBY, tlf. 64-851183.
JENS BUKHOLT, gårdejer, født
d. 15.-4.-1942, søn af Karen og
Jens Bukholt, gift d. 25.-6.-1966
med Anne-Grethe Andersen, sko
lepædagog, født d. 26.-6.-1945,
datter af Magrethe og Marius
Andersen. Parret har børnene:
Peter, født d., 10.-7.-1968, Anne,
født d. 11.-7.-1972 og Line, født
d. 18.-3.-1984.
J.B. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sine svigerforældre Magrethe og Marius
Andersen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som tidligere var fæstegård
under "Dallund".
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 33 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1873 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1873 løbende renoveret og ombygget til svinestald i 1987, svinestald fra 1873
løbende renoveret, minkfarm fra 1984-87, lade fra 1980 samt maskinhus fra 1978.
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Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt, desuden er der 3
års ammekøer og 1 ungdyr af blandet race samt minkfarm på 700 avlstæver. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg til fremavl samt vinterraps. Der
er 4 traktorer og 1 gummiged. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
BREDGADE 35, 5485 SKAMBY,
tlf. 64-851050.
JØRGEN og KAJ PEDERSEN,
gårdejere.
J.P. er født d. 18.-5.-1920, og
K.P. er født d. 30.-4.-1916, søn
ner af Kirstine Marie og Niels
Thorvald Pedersen.
J.P. har været på Dalum Land
brugsskole, og K.P. har været på
Sydsjællands
Landbrugsskole.
Brødrene havde gården i forpagt
ning fra 1950 til overtagelsen i
1967, hvor den blev overtaget fra forældrene Kirstine Marie og Niels Thorvald Pe
dersen. Gården var tidligere fæstegård under "Dallund".
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 39,6 ha., der er frasolgt 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade genopført i 1922 efter brand forårsaget af lynnedslag. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, konservesærter,
hvede, byg og vårraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt plan- og tårnsilo. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BREDGADE 124, BOLMEROD, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851302.
KRISTIAN P. RASMUSSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1928, søn af Dagmar og Jens Ras
mussen.
K.P.R. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far
Jens Rasmussen. Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården, som tidligere var
tvillingegård, den blev flyttet efter brand i 1924.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 22,3 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade alle fra 1924, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 15 årskøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og havre. Der er 4 trak
torer og plansilo. Man benytter ingen fremmed arbejdskraft.
BREDGADE 130, "HØJGAARD",
BOLMEROD, 5485 SKAMBY, tlf.
64-851132.
SVEND KRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 21.-10.-1915, søn af Inge
borg og Anders Kristiansen, gift
d. 6.-7.-1946 med Gudrun Mad
sen, datter af Laura og Mads
Christian Madsen. Parret har
børnene: Anders, født d. 28.-8.1947, Henning, født d. 6.-4.-1949,
Jørgen, født d. 28.-5.-1951 og
Hanne, født d. 1.-12.-1952. G.M. døde i 1989.
S.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1950 fra Jør
gen Peder Andersen. Gården var tidligere tvillingegård, den er flyttet efter en brand.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1924 ombyggt til svinestald i 1975, svinestald fra 1924 ombygget i 1975,
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sostald fra 1965 og lade fra 1924. Besætningen består af 65 årssøer, der sælges ca.
1.300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg
og foderærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BREDGADE 134, BOLMEROD, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851342.
PAUL JENSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1924, søn af Johanne og Jens Christian
Jensen, gift d. 16.-7.-1949 med Solveig Christiansen, medhjælpende hustru, født d.
15.-9.-1925, datter af Sigrid og Erik Christiansen. Parret har børnene: Karen Marie,
født d. 15.-1.-1953 og Anne, født d. 13.-10.-1957.
P.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1953 fra sin
far Jens Christian Jensen. Gården har været i familiens eje i flere generationer.
Areal 27 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1890, det er restaureret i 1964 og løbende moderniseret. Avls
bygningerne består af svinestald fra 1960 senere renoveret, lade fra 1890, maskinhus
fra 1970 og fodersilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 580 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavl i sædekorn (byg) og sukkerroer.
Der er 1 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BROLUNDVEJ 27, "ESTERBØLLEGAARD", SDR. ESTERBØLLE,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841361.
HANS PEDER HANSEN, gårdejer,
født d. 24.-10.-1938, søn af
Aadel og Viggo Hansen, gift d.
4.-12.- 1965 med Betty Jørgen
sen, pædagogmedhjælper, født d.
12.-12.- 1944, datter af Ellen og
Harald Jørgensen. Parret har
børnene: Marlene, født d. 17.-10.—
1966 og Lone, født d. 26.-5.-1968.
H.P.H. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far Viggo Hansen. Nuværende ejer
er 6. generation på gården, som indtil 1806 var fæstegård under "Elvedgaard".
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 61 ha., der er 2 ha. skov og forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af svinestalde bygget i perioden 1972-1980, lade fra 1846, maskinhuse fra 1846 og 1875
samt gylletank. Besætningen består af 220 årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.
BROLUNDVEJ 41, "BROLUND", SDR. ESTERBØLLE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841028.
HANS KRISTIAN ERIKSEN, gårdejer, søn af Marie og Anders Madsen Eriksen.
H.K.E. driver lidt maskinstation fra ejedommen, han har været på Korinth og Dalum
landbrugsskoler og er i bestyrelsen for Nordfyns Frøavlerforening. Han overtog gården
d. 1.-1.-1978 fra sin far Anders Madsen Eriksen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som tidligere var fæstegård under "Elvedgaard". Der blev i 1907 bygget en
mølle, som malede korn til dyrene på gården, møllen står endnu.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30,9 ha., der er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført i midten af 1800 tallet. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade begge delvis genopført efter brand i 1896 samt lade fra 1985. Besætningen består
af 20 moderfår med lam samt 1 vædder af racen Oxforddown, det er en stambesæt
ning. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, foderærter, rajgræs, rødsvingel,
sukkerroer, valmuer og kommen. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BROLUNDVEJ 52, "HØVEDGAARD", HØVED, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801111.
THORLEI NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1937, søn af Erna Amalie og Anton

-359Laurits Nielsen, gift d. 7.-11.-1971 med Anne Ingrid Bentsen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-8.-1937, datter af Elisabeth og Anton Christian Bentsen. Parret har børne
ne: Birgit Elisabeth Krog, født d. 22.-7.-1972 og Karin Krog, født d. 22.-8.-1975.
T.N. overtog gården i 1970 fra sin far Anton Laurits Nielsen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som tidligere var fæstegård under "Elvedgaard".
Ejendomsskyld 1.970.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er 1,5 ha. skov.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1895 ombygget til svinestald i 1976, svine
stald fra 1895 ombygget i 1976, lade ombygget til svinestald og maskinhus fra 1980.
Besætningen består af 40 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, foderærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, planog tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

BROLUNDVEJ 56, HØVED, 5474
VEFLINGE, tlf. 64-801297.
KNUD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 15.-5.-1933, søn af Ca
milla og Karl Pedersen.
K.P. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1972 fra sin far Karl
Pedersen. Nuværende ejer er
mindst 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.270.000. Areal
21 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og
løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald samt kombineret lade og
maskinhus alle fra 1888, desuden er der svinestald moderniseret i 1963 med nye murer
og vinduer. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg,
sukkerroer, rug, hvede og foderærter. Der er 1 traktorer, plansilo samt korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRØNDSTRUPVEJ 36, "BRØNDSTRUPGAARD", BARRE BRØND
STRUP, 5485 SKAMBY.
LIS NIELSEN, proprietær, født i
1942, datter af Rigmor og Alf
Andersen, gift i 1964 med Jens
Nielsen, proprietær, født i 1934,
søn af Marie og Niels Jesper
Nielsen. Parret har børnene:
Lars, født i 1964 og Claus, født
i 1965.
J.N. har vært på Dalum Landbrugesskole. Parret overtog går
den i 1964 fra L.N.'s far Alf Andersen. Nuværende ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 4.550.000. Areal 52 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret fra 1986-1989. Avlsbygningerne
består af ungdyrstald fra 1973, svinestalde fra 1920 og 1950, lade, maskinhus og foder
hus alle fra 1975-76. Besætningen består af 175 ungdyr af racen RDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, korn, hvede og byg. Der er 5 traktorer, 1
mejetærsker, 1 ballepresser, 1 roeoptager, 1 slamsuger, 1 gyllevogn, plansilo, tårnsilo,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 5 medhjælpere. L.N. ejer og driver også "Pilegården", Niels Andersen Gyden 5, 5450 Otterup og "Lille Ørritslevgård", Ørritslevvej 46,
5471 Søndersø.
BRØNDSTRUPVEJ 37, 5485 SKAMBY.
ERIK LEERBÆK HANSEN, gårdejer, søn af Karl og Hansine Hansen, gift i 1953 med
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Marie Rasmussen, medhjælpende hustru, datter af Magda og Rasmus Jørgen Rasmus
sen. Parret har børnene: Ole, født d. 29.-7.-1956 og Lone, født d. 12.-3.-1960.
E.L.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Karl
Rasmussen.
Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1860'erne og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1860'erne ombygget i 1965, lade fra 1860'erne ombygget til kalvestald,
maskinhus fra 1967 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer,
39 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens slagsafgrøder er
ærter, sukkerroer, græs, majs samt roer til ejet brug. Der er 3 traktorer og oliefyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Ole Leerbæk Hansen er idag
medejer af gården. E.L.H. ejer og driver også Gammel-Jørgensø 12, Otterup Kommu
ne, denne gård er på 34 ha.

BYSTÆVNET 41, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801169.
ROBERT JENSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1930, søn af Kathrine og Karl Kristian
Jensen, gift d. 1.-6.-1969 med Gudrun Christensen, medhjælpende hustru, født d.
29.-3.-1933, datter af Helene og Jens Christensen. Parret har børnene: Per Henrik,
født d. 16.-11.-1967 og Lisbeth, født d. 26.-3.-1970.
R.J. driver maskinstation fra ejendommen, han har været på Kærhave Landbrugsskole.
R.J. overtog gården i 1967 fra sin far Kaj Kristian Jensen.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der er 1 ha. skov og forpagtet 128 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
lade fra 1935 samt maskinhuse fra 1960, 1970 og 1982. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer, hvede, byg, græsfrø, raps og ærter til
fremavl. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, 1 gummiged, 1 skårlæg
ger, 1 rundballepresser, korn- og plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt
brændefyr. På gården er ansat 2 medhjælpere. R.J. ejer og driver også "Marienro",
Axel Brahesvej 19, 5474 Veflinge.
BYSTÆVNET 50, "BIRKELYGAARD", 5471 VEFLINGE, tlf.
64-801590.
BIRGER KRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 27.-5.-1946, søn af Inger
og Hans Kristiansen, gift d. 26.6.-1971 med Kirsten Kristensen,
medhjælpende hustru, født d. 2.3.-1943, datter af Anne Sofie og
Erhardt Holmgaard Kristensen.
Parret har børnene: Anna Pia,
født d. 30.-4.-1972, Karen Bente,
født d. 15.-5.-1974 samt tvillin
gerne Hanne og Marie, født d. 21.-5.-1979.
B.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Fyn Andel og i
Menighedsrådet. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far Hans Kristiansen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.220.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939 ombygget til goldsostald i 1978, svinestald fra 1939, klimastald fra
1986, farestald og smågrisestald fra 1978, maskinhus fra 1983 og gylletank. Besætnin
gen består af 220 årssøer, der sælges 4.500-5.000 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 3 fodersiloer og naturgasfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.

BYSTÆVNET 51, "PØHLSGAARD", 5474 VEFLINGE, tlf. 64-841339.
HENRIK PØHLSGAARD, gårdejer. Omtales under Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge.
H.P. overtog gården i 1980 fra Johannes Pøhlsgaard. Gården har været i slægtens eje
siden 1765.
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49,5 ha., der er 2,8 ha. skov og
forpagtet 60 ha.
"Pøhlsgaard"s stuehus er opført
omkr. 1850. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og svinestald
begge fra 1864 og restaureret i
1954, desuden er der kombineret
lade og maskinhus fra 1987. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg, sukkerroer, frøgræs,
foderærter og raps. Diverse ma
skiner drives i fællesskab med
Veflinge Skovvej 53. Der er kornsilo, tårnsilo samt korntørreri med varm luft. Gården
drives sammen med "Musdam",Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge, som H.P. også ejer.
BÆKKE 5, "BÆKKELYGÅRD",
BÆKKE, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-861635.
ANDERS CHRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 16.-3.-1949, søn
af Ketty og Johannes Andersen.
A.C.A. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-3.-1981 fra sin far
Johannes Andersen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
40 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1906 ombygget til svinestald i 1964, svinestald fra 1906 renoveret i 1983,
lade fra 1906 og maskinhus fra 1987. Besætningen består af ca. 650 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vårraps, vinterhvede og maltbyg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo i lade, korntørreri med varm luft
samt oliefyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BÆKKE 15, "BÆKKEGAARD", BÆKKE, 5471 SØNDERSØ.
HELGE SØRENSEN, gårdejer. Omtales under Ejlbyvej 114, Langager, 5471 Søndersø.
H.S. overtog gården i 1986 fra Herluf Petersen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 37,3 ha.
Stuehuset er opført i 1752. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge gen
opført i 1906 efter brand, lade fra 1906 og maskinhus fra 1960. Der er korn- og
plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Gården drives sammen med "Langagergaard", Ejlbyvej 114, Langager, 5471 Søndersø.

DALLUNDVEJ 78, "STENSBYGAARD", STENSBY, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 65-955170.
KRISTIAN STEEN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 1.-4.-1952, søn
af Inger og Johannes Andersen,
gift d. 14.-5.-1977 med Elin Niel
sen, laborant, født d. 3.-4.-1953,
datter af Asta og Karl Nielsen.
Parret har børnene: Kasper, født
d. 7.-8.-1978, Melanie, født d.
23.-8.-1980 og Julie, født d. 8.9.-1988.
K.S.A. har været på Søhus Gartnerskole. Han overtog første halvdel af gården i 1978
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og resten i 1987 fra sin far Johannes Andersen. Nuværende ejer er 7. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 26 ha. der er 0,55 ha. mose og skov. Yderligere 11 ha.
er forpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1885, det er restaureret i 1987 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af lagerrum til kål fra 1885 løbende restaureret, vognport og
garage fra omkr. 1885 renoveret flere gange senest i 1977-78, fornyet i 1985, maskin
hus fra 1978. Øverste halvdel på gården brændte i 1926. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af hvidkål, blomkål, sukkerroer, asier, hvede, byg og
lidt stedmoderplanter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 maskinvandingsanlæg, 1
gondolhøster og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Faderen
Johannes Andersen hjælper til på gården, desuden er der ansat sæsonarbejdere. K.S.A.
har halvpart i "Fluebjerg", Højagervej 72, her er stuehuset udlejet.
DALLUNDVEJ 79, "DALLUNDM0LLEGÄRD", DALLUND, 5471 SØNDERSØ.
EJLER IVERSEN, gårdejer. Omtales under Sandvadgyden 46, 5485 Skamby.
E.I. overtog gården d. 11.-8.-1964. Stuehuset er udlejet.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,8 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade alle fra 1864. E.I. ejer og driver også "Stengårdsminde", Sandvadgyden 46, 5485
Skamby.
EJLBY LUNDEVEJ 19, "HAVREKÆRGAARD", EJLBYLUNDE, 5471 SØNDERSØ.
TORBEN DAM, gårdejer. Omtales under Fjællebrovej 31.
T.D. overtog gården i 1983 fra Jørgen Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 11,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra omkr. 1900 og løbende vedligeholdt. T.D. ejer og
driver også Ejlby Lundevej 26 og Fjællebrovej 31, 5471 Søndersø samt Allesøvej 28,
Odense. Der er samdrift mellem gårderne.
EJLBY LUNDEVEJ 22, "LUNDE HØJGAARD", LUNDE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64841602.
HANS ANDERSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1937, søn af Kathrine og Herman Ander
sen. H.A. har børnene: Henrik, født d. 25.-5.-1967 og Julie, født d. 25.-9.-1972.
H.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sin far
Herman Andersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1896 ombygget til svinestald i 1971, svinestald og lade fra 1896, klimastald
fra 1988, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
70 årssøer, der produceres ca. 1.400 salgtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, hvede, byg og foderærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

EJLBY LUNDEVEJ 23, EJLBY,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841612.
OLE SJÖ-RASMUSSEN, cand.mag.,
født d. 3.-6.-1957, søn af Thora
og Ib Sjö-Rasmussen, gift d. 2.9.-1978 med Bente Schjoldager,
socialpædagog, født d. 31.-12.1956, datter af Marie Sofie og
Erling Schjoldager. Parret har
børnene: Katrine, født d. 1.-5.1980 og Maria, født d. 29.-10.1986.
O.S.R. overtog gården d. 1.-7.1986 fra Torben Dam.
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Ejendomsskyld 410.000. Areal
Stuehuset er opført i 1900,
ningerne består af svinestald
samt anden bygning fra 1936.

0,55 ha.
det er løbende restaureret og vedligeholdt. Avlsbyg
fra 1914, lade fra 1925, maskinhuse fra 1914 og 1920
Der er brændefyr og elvarme.

EJLBY LUNDEVEJ 26, EJLBYLUNDE, 5471 SØNDERSØ.
TORBEN DAM, gårdejer. Omtales under Fjællebrovej 31.
T.D. overtog gården i 1989 fra Hans Kristoffersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 43 ha.
Stuehuset er opført i 1942. Avlsbygningerne består af svinestalde og lade alle fra
1950. T.D. ejer og driver også Ejlby Lundevej 19 og Fjællebrovej 31, 5471 Søndersø
samt Allesøvej 28 i Odense. Der er samdrift mellem gårderne.

EJLBY LUNDEVEJ 30, "DAMHAVE", EJLBYLUNDE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841030.
NIELS EIGIL MIKKELSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1933, søn af Johanne og Peder Mik
kelsen, gift d. 12.-7.-1957 med Grethe Skovenborg Rolskov, medhjælpende hustru, født
d. 14.-6.-1933, datter af Birgitte og Johannes Rolskov. Parret har datteren Birgitte,
født d. 14.-5.-1959.
N.E.M. overtog gården i 1963 fra sin far Peder Mikkelsen. Nuværende ejer er 11.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22 ha., der er 2,8 ha. eng og bortforpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra omkr. 1890, vognport fra 1840 og lade fra 1910. Der er bræn
defyr på gården.

EJLBYVEJ 68, "TOFTKÆR", EJL
BY, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64841118.
POUL CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 10.-10.-1940, søn af Ger
da og Hans Carl Christensen,
gift d. 15.-6.-1948 med Inge Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 3.-4.-1946, datter af Tove og
Hans Nielsen. Parret har børne
ne: Bjarne, født d. 18.-8.-1970 og
Susanne, født d. 8.-7.-1974.
P.C. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sin mor Gerda Christensen. Nu
værende ejer er 6. generation på gården, der tidligere var fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1862 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1887 moderniseret i 1978, kalvestald fra 1978, lade fra 1889 ombygget til ko
og ungdyrstald i 1978, maskinhus fra 1968, roehus fra 1978, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer og 47 ungdyr af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EJLBYVEJ 69, "MØLLEHØJ", EJLBY, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841033.
OTTO LARSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1924, søn af Dagmar Klara Mary og Holger
Larsen, gift i 1960 med Inge Larsen, sundhedsplejerske, født d. 22.-11.-1934, datter af
Berta Johanne og Hans Thorvald Larsen. Parret har børnene: Niels Erik, født d.
9.-12.-1960 og Anne Lisbet, født d. 31.-10.-1962.
O.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra et
familemedlem, Holger Larsen. Ejerforholdet kan føres tilbage til svenskerkrigene.
Sønnen Niels Erik Larsen, der er uddannet civilingeniør, har købt andel i gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33 ha., der er 1,1 ha. eng og skov. Der er bortforpag
tet 58 ha.
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1929 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 løbende restaure
ret, svinestald fra 1800 løbende
restaureret og maskinhus fra
1978-79. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo samt korn
tørreri med varm og kold luft.
Parret ejer og driver også "Haumosegård", Egeholmvej 41, 4913
Horslunde på Lolland, de overtog
denne gård i 1977 fra Berta Johanne Larsen og Vilhjelm Stryhn. Nuværende ejer er 3. generation i lige linie, men
gården har været i slægtens eje siden stavnsbåndets ophør.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha., der er 6,6 ha. eng. Stuehuset er opført i 1800
tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra
1800-tallet begge løbende renoveret og maskinhus fra 1900 tallet. Stuehuset bliver
udlejet som fritidsbolig.

EJLBYVEJ 114, "LANGAGERGAARD", LANGAGER, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841461.
HELGE SØRENSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1947, søn af Ingeborg og Holger Sørensen,
gift d. 6.-3.-1971 med Ninna Hansen, medhjælpende hustru, født d. 1.-12.-1949, datter
af Wediga og Otto Hansen. Parret har børnene: Henrik, født d. 25.-5.-1972 og Jens,
født d. 12.-10.-1979.
H.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra sin far Hol
ger Sørensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 29,3 ha., heraf tilkøbt 12,2 ha. Der er forpagtet 65
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800, delvis nedbrændt og genopført i 1864 og løbende mo
derniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, svinestalde fra omkr.
1900 og 1979, lade fra 1979 og maskinhuse fra 1958 og 1990. Gården drives med en
slagtesvinebesætning på ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, maltbyg, foderærter, sukkerroer, vinterraps og rødsvingel. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På
gården er ansat 1 halvtidsmedhjælper. H.S. ejer og driver også "Bækkegaard", Bække
15, 5471 Søndersø.
EJLBYVEJ 124, "NIELSMINDE",
MELBY, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-841216.
NIELS OTTO JEPPESEN, gårde
jer, født d. 28.-7.-1942, søn af
Inger og Peder Jeppesen, gift d.
27.-11.-1965 med Tove Stjern
holm Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 5.-10.-1944, dat
ter af Asta og Ove Stjernholm
Andersen. Parret har børnene:
Lotte, født d. 31.-10.-1973 og
Peder, født d. 9.-8.-1976.
N.O.J. er tandlæge i Søndersø. Han overtog gården i 1972 fra sin mor Inger Jeppesen.
Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1905 begge bruges i dag som pelseri, 17 minkhaller fra 19781986, lade fra 1905 bruges til kornopbevaring og pelseri, maskinhus fra 1980. Gården
drives som minkfarm med ialt 2.800 minktæver og 40 rævetæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, sukkerroer og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 ren-
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degravere, 2 selvkørende fodervogne, tårn- og plansilo, korntørreri med kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 4 faste
medhjælpere samt sæsonarbejdere i forbindelse med pelsning. N.O.J. ejer og driver
også "Nørregaard", Lille Jullerupvej 14, 5471 Søndersø.

EJLSKOV HEDE 4, EJLSKOV,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831267.
KNUD CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 9.-4.-1918, søn af Johan
ne og Georg Christensen, gift d.
16.-4.-1944 med Valborg Haugaard,
husmor, født d. 1.-5.-1917, dat
ter af Pouline og Carl Haugaard.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 7.-9.-1948 og Ole, født d.
10.-12.-1954. V.C. døde i 1967.
K.C. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-6.-1957 fra Niels Vindegård.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 14 ha., der er 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1845 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra omkr. 1855 begge renoveret i 1946, lade fra omkr. 1840 og
maskinhus fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produce
res ca. 70 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer. Maskinstation bruges til markarbejdet.
EJLSKOV HEDE 8, "NYGAARD", EJLSKOV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831503.
KJELD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1941, søn af Edith og Jørgen Jørgensen,
gift d. 20.-7.-1974 med Randi Pedersen, husmor, født d. 24.-12.-1955, datter af Anne
Lise og Bent Pedersen. Parret har børnene: Heidi, født d. 15.-12.-1975, Mette, født d.
29.-9.-1977 og Morten, født d. 2.-1.-1979. K.J. og E.J. er blevet skilt.
K.J. overtog gården d. 10.-1.-1974.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 16 ha., der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1930 og svinestald fra 1930 ændret til kalvestald i 1974. Gården drives
med en kvægproduktion på 24. årskøer, 28 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
EJLSKOV HEDE 25, "HEDEBO",
EJLSKOV-HEDE, 5471 SØNDER
SØ, tlf. 64-831487.
ELSE ERIKSEN, husmor, født d.
12.-4.-1931, datter af Hansigne
Marie og Peter Andreas Christen
sen, gift d. 26.-10.-1983 med
Egon Eriksen, husmand, født d.
15.-4.-1920, søn af Henriette Kri
stine og Jens Martinus Eriksen.
Parret har børnene: Flemming,
født d. 27.-3.-1944, Bente, født
d. 1.-10.-1947, Bente, født d.
28.-1.-1954, Karen, født d. 24.-6.-1955 og Annemarie, født d. 28.-8.-1959.
E.E. overtog gården i 1954.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 4,4 ha., der er bortforpagte! 3,8 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800 tallet og restaureret i 1957. Avlsbygningerne, der er
fra sidst i 1800 tallet, består af kvægstald og svinestald ændret i 1959 til beboelse,
desuden er der lade. Der er 1 traktor og kombifyr.
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SØNDERSØ, tlf. 64-831338.
HARALD SØRENSEN, lager-pak-arbejder,
født d. 1.-5.-1912, søn af Anna og Kri
stian Pedersen, gift med Thyra Søren
sen, husmor, født d. 2.-2.-1914. Parret
har sønnen Peter, født d. 16.-2.-1947.
T.S. døde d. 16.-8.-1982.
H.S. overtog gården i 1965 fra Susanne
Petersen.
Ejendomsskyld ca. 200.000. Areal 0,55
ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet
og restaureret i 1987-88. Der er koksfyr på gården.
E3LSKOV HEDE 32, E3LSKOVHEDE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64831513.
H30RDIS ANDRSEN, husmor,
født d. 13.-6.-1910, datter af
Amilia og Karl Løving, gift i
1940 med Leo Andersen, arbejds
mand, født d. 30.-9.-1913, søn af
Matilde og Hermann Andersen.
Parret har børnene: Hans Chri
stian, født d. 26.-3.-1941, Per
Oluf, født d. 23.-12.-1942, Kaj
Erik, født d. 26.-10.-1944, Anne
Margrethe, født d. 26.-4.-1949 og Mona Irene, født d. 26.-8.-1951.
H.A. købte jorden i 1951 og byggede gården selv.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 1,7 ha., der er bortforpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og tilbygget omkr. 1960. Avlsbygningerne består af udhus
fra 1951. Der er oliefyr på gården.

E3LSKOV HEDE 39, E3LSKOVHEDE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64831641.
EDITH 3ACOBINE NIELSEN,
hjemmehjælper, født d. 5.-8.-1937,
datter af Susanne og Thorvald
Petersen, gift d. 24.-3.-1956 med
Rasmus Nielsen, husmand, født
d. 29.-8.- 1912, søn af 3ens Ma
rius Nielsen. Parret har børnene:
3ens Marius, født d. 25.-9.-1956
og Niels Erik, født d. 16.-11.1958.
E.3.N. overtog gården d. 1.-12.-1954.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1954 og maskin
hus fra omkr. 1986. Besætningen består af lidt får og høns. Der er 1 traktor og
koks-brændefyr.

E3LSKOV HEDE 40, "E3LSKOV-BROGAARD", E3LSKOV-HEDE, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-881293.
GUNNAR 3ENSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1934, søn af Krestiane og Ludvig 3ensen,
gift d. 9.-10.-1963 med Grethe Frydensberg Petersen, husmor, født d. 18.-8.-1945,
datter af Marie og Ingval Emanuel Petersen. Parret har børnene: Kirsten, født d.
26.-7.-1964, Bjarne, født d. 4.-4.-1966 og Marianne, født d. 14.-11.-1974.
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Gunnar Jensen har været på Ko
rinth Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-9.-1963 fra Carl
Jensen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
11,4 ha., der er bortforpagte! 11
ha.
Stuehuset er opført i 1920 og re
staureret i 1974. Avlsbygningerne
består af svinestald og lade fra
1920. Der er 1 traktor og kombifyr.

EJLSKOVVEJ 32, "ÅBAKKEN",
RAKKELBRO, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-831246.
JØRGEN BECH, gårdejer, født
d. 17.-1.-1935, søn af Karen og
Albert Bech, gift d. 30.-1.-1960
med Bodil Jørgensen, bankassi
stent, født d. 25.-4.-1938, datter
af Ellen og Alfred Jørgensen.
Parret har børnene: Claus, født
d. 18.-7.-1960, Søren, født d.
24.-9.-1963 og Anders, født d.
14.-1.-1971.
J.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1964 fra Rasmus
Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41,8 ha., heraf tilkøbt 35,5 ha. Der er 3,3 ha. eng og
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1973 og 1982. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1917 udvidet i 1964 og ændret til svinestald i 1975, svinestalde fra 1919
udvidet i 1967 og ny stald fra 1971, lade fra 1917 og maskinhus fra 1978. Gården dri
ves med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konserves ærter, vinterraps og malbyg. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, fodersiloer og kombifyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
EJLSKOVVEJ 54, "BIRKEGAARD", EJLSKOV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831120.
HENNING BECH, landmand, født d. 11.-6.-1945, søn af Albert Bech, gift d.
11.-3.-1972 med Karen From, sygeplejerske, født d. 6.-1.-1946, datter af Kaj From.
Parret har børnene: Anne-Kirsten, Inge-Lise, Hanne og Ulla.
H.B. har været på Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra sin far Albert
Bech.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 38,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, svi
nestalde fra 1914 og 1984, lade, maskinhus, foderhus og udendørs køresilo. Gården
drives med en alsidig produktion på 35 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM og ca. 900
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

EJLSKOVVEJ 58, "LINDEGAARD", 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831164.
FLEMMING JESPERSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1945, søn af Kathrine og Laurids
Jespersen, gift d. 8.-2.-1980 med Kirsten Stamphøj, lærer, født d. 24.-5.-1952, datter
af Anna og Hans Stamphøj. Parret har børnene: Nicolai, født d. 9.-9.-1980, Daniel,
født d. 16.-9.-1982 og Christian, født d. 8.-11.-1985.
F.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1969 fra sin
far Laurids Jespersen. Nuværende ejer er ca. 4. generation på gården.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35,8 ha., der er 1,8 ha. skov og forpagtet ca. 17 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1978-79. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra omkr. 1800 renoveret i 1979, lade fra 1900 og maskinhus fra
1974-75. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm luft samt kombifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
EJLSKOVVEJ 61, "HØJGAARD",
EJLSKOV, 5471 SØNDERSØ.
MARIE LARSEN, gårdejer, født
d. 3.-3.-1925, datter af Karen og
Jens Peter Julius West Jensen,
gift d. 8.-5.-1948 med Ejgild Lar
sen, gårdejer, født d. 30.-6.-1915,
søn af Kirsten Marie og Laurids
Peter Larsen. Parret har børne
ne: Tove, født d. 7.-3.-1949,
Kurt Helge, født d. 24.-8.-1952
og Hanne, født d. 12.-10.-1954.
E.L. døde i 1986.
M.L. overtog gården d. 1.-3.-1962 fra sin far Jens Peter Julius West Jensen. Nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35,5 ha., der er 1,1 ha. skov. Der er bortforpagtet
34,5 ha. til sønnen Kurt Helge.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1928 samt maskinhus fra 1977-78. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM. Der er korn
magasin og kombifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
EJLSKOVVEJ 73, "NØRREGAARD", EJLSKOV, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-831092.
BØRGE JESPERSEN, gårdejer,
født d. 15.-11.-1931, søn af An
na Duus og Anders Jespersen,
gift d. 30.-11.-1963 med Inge
Simonsen, husmor, født d. 4.-9.1934, datter af Gudrun og Jens
Simonsen. Parret har børnene:
Anne Marie, født d. 30.-3.-1965
samt tvillingerne Anders og
Jens, født d. 6.-4.-1966.
B.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1962 fra sin far
Anders Jespersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., der er 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1904 ændret til svinestald i 1975, svinestald fra 1904 og maskinhus fra 1975.
Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 160 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konservesærter og korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandings'anlæg. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft. B.J. ejer og driver også Ejlskovvej 71.

EJLSKOVVEJ 103, "HØJSHOLT", EJLSKOVMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-441548.
POUL CHRISTIAN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1937, søn af Dagny og Marius
Rasmussen, gift d. 15.-10.-1960 med Margit Hansen, husassistent, født d. 20.-1.-1942,
datter af Magda og Marius Hansen. Parret har børnene: Tommy, født d. 21.-8.-1959,
Majbrit, født d. 30.-12.-1960, Leif Ove, født d. 16.-6.-1962, Dina, født d. 12.-10.-1963,
Klaus, født d. 29.-3.-1966 og Kim, født d. 24.-8.-1968.
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private. Han overtog gården d.
1.-4.-1967 fra sin far Marius Ras
mussen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 8,8
ha., der er bortforpagtet 7,8 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og
restaureret i 1983-84. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1931, svinestalde fra 1931 og
1969 samt maskinhus fra 1976.
Besætningen består af lidt får.
Der er 2 traktorer, elvarme og

vindmølle. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft
ELLEGÅRDSVEJ 5, "THORUPELLEGAARD", THORUP, 5485
SKAMBY, tlf. 64-851777.
TAGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 9.-9.-1937, søn af Asta og
H.P. Nielsen, gift d. 9.-5.-1964
med Kirsten Pedersen, medhjæl
pende hustru, født d. 22.-10.-1943,
datter af Bertha og Verner Pe
dersen. Parret har børnene: An
ders, født d. 19.-10.-1964, Mor
ten, født d. 29.-3.-1966 og Mari
anne, født d. 2.-5.-1973.
T.N. er dyrlæge. Han overtog gården i 1978 fra sin svigerfar Verner Pedersen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 28,4 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1951 ombygget til sostald i 1978, slagtesvinestald fra 1979 og lade fra 1871
ombygget til sostald i 1978. Gården drives med en svineproduktion på ca. 100 årssøer,
der sælges 500-600 smågrise og 800-900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og korn. Der er 4 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til
markarbejdet.

ELVEDGÅRDSVEJ 6-8, "ELVEDGAARD GODS", 5474 VEFLINGE,
tlf. 64-801680 og 64-801315.
JAN HJEDS og ROBERT HJEDS
CHRISTENSEN, godsejere.
R.H.C. er født d. 1.-2.-1932 og
har tidligere været afdelings
leder. J.H. er født d. 6.-7.-1958,
søn af R.H.C., uddannet agronom.
Far og søn købte gården d. 1.3.-1990 fra I/S Elvedgaard. Går
den, der er en historisk herregård, blev først nævnt i 1400tallet, den var dengang ejet af den holstenske adelsmand Tidike Heest. Nuværende
hovedbygning er fra 1721. I november 1990 etableredes PIC. Avlsbesætning.
Ejendomsskyld 8.170.000. Areal 165 ha., der er 55 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er restaureret omkr. 1970. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og
maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer. Der er 5 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, gennemløbstørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er
ansat 1 fodermester og 1 traktorfører.

-370-

ELVEDGÅRDSVEJ 27, "RØDEMOSEGAARD", 5474 VEFLINGE.
HANS HENRIK GRAVERGAARD, gårdejer. Omtales under Elvedgårdsvej 43.
Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af drivhuse fra 1975. H.G. ejer
og driver også Elvedgårdsvej 42 og 43 samt Hedebovej 40.

ELVEDGÅRDSVEJ 38, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801190.
JOHN OTTO BJØRN, antikvitetshandler, født d. 8.-10.-1932, søn af Esther Bjørn, gift
d. 17.-9.-1960 med Benthe Veilbæk Thyme, medhjælpende hustru, født d. 30.-9.-1937,
datter af Ellen Veilbæk og Christian Thyme. Parret har børnene: Anne, født d. 8.-5.1962 og Helle, født d. 15.-10.-1965.
J.O.B. driver antikvitetsforretning med køb og salg. Han overtog gården d. 1.-10.-1986
fra Henry Nielsen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 5,5 ha. Der er bortforpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1700 tallet og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald fra sidst i 1700 tallet begge renoveret i 1989, lade og
garage fra 1932 og maskinhus fra omkr. 1930. Besætningen består af 3 hobbyheste.
Der er 1 traktor og kombifyr.
ELVEDGÅRDSVEJ 42, "GRAVEGAARDEN", 5474 VEFLINGE.
HANS HENRIK GRAVERGAARD, gårdejer. Omtales under Elvedgårdsvej 43. Lejer,
tlf. 64-801331.
KURT PEDERSEN, pensionist, født d. 26.-7.-1945, født d. 26.-7.-1945, søn af Ester og
Børge Pedersen, gift d. 26.-7.-1945 med Lis Christensen, pensionist, født d.
12.-4.-1953, datter af Henriette og Aage Christensen. Parret har børnene: Tina, født
d. 11.-3.-1976, Rene, født d. 11.-8.-1977 og Brian, født d. 11.-4.-1981.
K.P. har lejet stuehuset fra 1979.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført før 1900.
ELVEDGÅRDSVEJ 43, "GRAVERGAARD", GRAVERGAARD, 5474 VEFLINGE, tlf.
64-831210.
HANS HENRIK GRAVERGAARD, proprietær, født d. 15.-3.-1944, søn af Valborg og
Hans Kristian Jensen Gravergaard. H.H.G. har børnene: Lara Marie, født d. 21.-4.1976, Jane Sofie, født d. 17.-2.-1978 og Frederik, født d. 28.-1.-1987.
Der bliver drevet arkitektvirksomhed på gården. H.H.G. har været på Næsgaard Land
brugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1969 fra sin far Hans Kristian Jensen
Gravergaard. Gården blev frikøbt i 1799.
Areal 93,8 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1924, deusuden er der funktionærbolig fra 1948, som i dag er udlejet.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H.H.G. ejer og driver også Elvedgårdsvej 27 og 42 samt Hedebovej 40.

ENGHAVEN 14, JULLERUPMARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841331.
KARL RASMUSSEN, husmand,
født d. 26.-12.-1927, søn af Ka
trine og Marius Rasmussen, gift
d. 26.-11.-1959 med Bodil Kristi
ansen, husbestyrerinde, født d.
21.-6.-1939, datter af Ingeborg
og Johannes Kristiansen. Parret
har børnene: Jørgen, født d. 18.2.-1961, Hanne, født d. 9.-6.-1963
og Anne-Mette, født d. 26.-12.1965.
K.R. har været på Korinth Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Søndersø og
Omegns Husmandsforening. K.R. overtog gården d. 15.-10.-1954 fra Bøje Pedersen.
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Ejendomsskyld 750.000. Areal 6,6 ha., der er lejet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1938, det er restaurert i 1976 og tilbygget i 1987. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1938, roehus fra 1971-72, garage og lade fra 1962, kvie
stald og lade fra 1938, maskinhus fra 1978 og udendørs køresiloer. Gården drives med
en kvægproduktion på 20 årskøer, 11 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøde er majs. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med kold
luft samt staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FARSBØLLEVEJ 48, "LYKKEMO
SEN", GAMBY, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-831475.
JØRGEN MOSEGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 24.-2.-1948, søn
af Laura Mosegaard og Herluf
Jensen, gift d. 9.-12.-1972 med
Bente From, kontorassistent,
født d. 21.-6.-1947, datter af
Esther og Kaj From. Parret har
børnene: Jens, født d. 27.-1.-1974,
Peter, født d. 24.-11.-1976 og
Anna, født d. 22.-5.-1979.
J.M.J. har været på Dalum Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i Landboforenin
gen. J.M.J. overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Viggo Haugsted.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 20,1 ha., heraf tilkøbt 2,7 ha. Der er 2 ha. mose og
forpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1927 ombygget i 1972, lade fra 1927 og garage/hønsehus fra omkr. 1880.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 825 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er fabriksroer, ærter, hvede og byg. Der er 1 traktor, tårnsiloer,
korntørreri med kold luft samt kombifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
J.M.J. ejer og driver også "Mosegaard", Lykkesborgvej 27, Gamby.
FARSBØLLEVEJ 63, "MØLLESTE
DET", 5471 SØNDERSØ.
LISBETH KÆRSBØL, gårdejer.
Omtales under Rødegårdsvej 10,
Søndersø.
L.K. overtog gården d. 1.-2.-1985
fra sin far Emil Christiansen.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld ca. 480.000. Are
al 6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800
og restaureret i 1979, det er
lejet. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra omkr. 1800. Maskinstation
bruges til markarbejdet. L.K. og ægtefælle ejer også "Ørgård", Rødegårdsvej 10, 5471
Søndersø.

FARSTRUP HED 33, "ROSENLUND", FARSTRUP HED, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64801402.
KARL ROSENLUND, husmand, født d. 21.-9.-1935, søn af Oline og Rasmus Rosenlund,
gift d. 21.-10.-1961 med Inge Dalsgaard, medhjælpende hustru, født d. 14.-10.-1940,
datter af Eva og Aksel Dalsgaard. Parret har børnene: Keld, født d. 20.-8.-1959 og
Per, født d. 16.-9.-1966.
K.R. er i bestyrelsen for Fyns Heste- og Kreaturforsikring. Han overtog gården i 1959
fra sin far Rasmus Rosenlund, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 7,6 ha., heraf tilkøbt 2,6 ha. Der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne, der nedbrændte i
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1987, er genopført i 1989 med kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 21 årskøer, 24 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 1 traktor og brændefyr. Maskinstation
bruges til markarbejdet.
FARSTRUPVEJ 18, "HØJSLYKKEGAARD", FARSTRUP, 5471 SØNDERSØ.
BENT KRITENSEN, gårdejer, født d. 13.-9.-1958, søn af Grethe og Jørgen Kristensen,
gift d. 1.-6.-1989 med Lone Kilde, børnehavemedhjælper, født d. 16.-2.-1966, datter af
Ingelise og Marius Kilde. Parret har datteren Stine.
B.K. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i Landboforeningens repræsentant
skab og i Skolekontaktnævnet. B.K. overtog gården d. 1.-6.-1987 fra sin far Jørgen Kri
stensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1879.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 0,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1879 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1879 løbende renoveret, kostald fra 1974, garage og lade fra 1879 og
maskinhus fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 32 ungdyr
af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 4
traktorer, plansilo, korntørreri med kold luft og brændefyr. Maskinstation bruges til
høst. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
FARSTRUPVEJ 73, "FARSTRUPGAARD", FARSTRUP, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-801137.
MORTEN BO SØRENSEN, gård
ejer, født d. 9.-1.-1961, søn af
Thea og Bent Sørensen.
M.B.S. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1989 fra sin far Bent
Sørensen.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal
28 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er
2 ha. fredskov.
Stuehuset er opført sidst i 1860'erne. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1969,
2 fra 1970 og 1 fra 1975, lade og maskinhus fra 1860'erne. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rødsvingel,
ærter, raps, sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeopta
ger, fodersilo og kombifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

FARSTRUPVEJ 85, "AAGAARDE", FARSTRUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801184.
FRANK KROGH NIELSEN, chauffør, født d. 15.-8.-1945, søn af Martin Nielsen.
F.K.N. overtog gården d. 1.-9.-1978 fra sin far Martin Nielsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 6,3 ha., heraf tilkøbt 2,55 ha. Der er 2 ha. marginaljord
og bortforpagtet 11 ha.
Der er 1 traktor på gården.
FARSTRUPVEJ 95, "AAGAARDSMINDE", FARSTRUP-HED, 5471 SØNDERSØ.
FREDE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1952, søn af Rigmor og Alfred Jørgen
sen, gift d. 15.-3.-1986 med Karen Margrethe Hansen, fabriksarbejder, født d. 14.11.-1956, datter af Karen og Thormod Hansen. Parret har børnene: Agnete, født d.
14.-11.-1981 og Kim, født d. 28.-9.-1984.
F.J. har været på landbrugskursus. Han overtog gården d. 1.-9.-1989 fra sin far Alfred
Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 17 ha., der er 1 ha. fredskov og 0,55 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægståld og lade fra 1909 begge ombygget løbende, svinestald og maskinhus fra 1976.
Gården drives med en alsidig produktion på 19 årskøer, 6 ungdyr og 5 slagtekalve af
racen Jersey samt 7 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
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salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri
med kold luft samt kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården
er ansat 1 skoledreng til hjælp.
FJÆLLEBROVEJ 2, SVENDSTRUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841668.
JØRGEN BRØNDGAARD MADSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1944, søn af Gudrun og
Henry Madsen, gift d. 12.-1.-1972 med Ingrid Rasmussen, sparekasseassistent, født d.
13.-5.-1946, datter af Helga og Ingvald Rasmussen. Parret har sønnen Simon, født d.
16.-12.-1974.
J.B.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra Marius
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26 ha., der er 0,5 ha. mose og forpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af 1 gammel længe fra den oprin
delige gård, længen bruges som garage m.m., desuden er der maskinhus fra 1987.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, sukkerroer
og porrer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 maskinmarkvandingsanlæg. I sæso
nen er ansat 1 skoleelev. J.B.M. ejer og driver også "Dybæksgaard", Møllevej 45,
Moderup, 5471 Søndersø.
FJÆLLEBROVEJ 31, "HAVREDALSGAARD", FJÆLLEBRO,
5471 SØNDERSØ.
TORBEN DAM, gårdejer, født d.
20.-10.-1941, søn af Marie og
Niels Dam, gift d. 14.-11.-1964
med Margit Rasmussen, medhjæl
pende hustru, født d. 22.-10.1944, datter af Ellen og Gunnar
Rasmussen. Parret har børnene:
Merete, født d. 28.-5.-1966 og
Flemming, født d. 16.-12.-1969.
M.D. døde i 1987.
T.D. kører maskinstation i området, han har været på Dalum Landbrugsskole og er i
regnskabsudvalget i Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra Peter
Rasmussen. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 58,8 ha., heraf tilkøbt 46,2 ha., der er 2,8
ha. skov og 1,7 ha. eng. Yderligere 19,3 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1903 og restaurert i perioden 1975-1980. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1965 løbende tilbygget, spaltestald fra omkr. 1970, svinestalde fra
1903 og 1965 løbende tilbygget, maskinhus fra 1981, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en alsidig produktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen RDM samt 70 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, sukkerroer, brødhvede og maltbyg. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, 1 roeoptager, plansilo samt korntørreri
med varm og kold luft. På gården er ansat 2 faste medhjælpere samt lidt løs med
hjælp ca. 2 pr. sæson. T.D. ejer og driver også Allesøvej 28 i Odense og Ejlby Lunde
vej 19 og 26 i Søndersø.
FLINTEBJERG 17, "REGITZESMINDE", FLINTEBJERG, 5462
MORUD, tlf. 64-891410.
BENDT L. LARSEN, gårdejer,
født d. 26.-4.-1942, søn af Asta
og Gunner Larsen, gift d. 29.-5.1971 med Inger S. Larsen, social
rådgiver, født d. 2.-1.-1945, dat
ter af Petrine Johanne og Mo
gens Larsen. Parret har børnene:
Lone, født d. 23.-5.-1972 og Mar
tin, født d. 21.-5.-1974.
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B.L.L. har været på Midtjyllands Landbrugsskole i Grindsted, han er formand for
Bogense 4H. B.L.L. overtog gården d. 1.-9.-1970 fra Erik B. Hansen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 10,6 ha., der er 0,8 mose.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne, der er opført i
1859, består af kvægstald, svinestald og lade alle løbende restaureret. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 1 traktor
og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
FLYTTERUPGYDEN 19, "RØNNE
MOSELUND", HINDEVAD, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831725.
HERDIS LARSEN, gårdejer, født
d. 8.-6.-1928, datter af Krestine
og Hans Martin Hansen, gift d.
20.-10.-1945 med Karl Skovgaard
Larsen, forpagter, født d. 2.-6.1927, søn af Jenny og Karl Lar
sen. Parret har børnene: Mona,
født d. 14.-8.-1950, Tommy, født
d. 22.-2.-1952, Rita Jenny, født
d. 5.-2.-1954, Karl Hans, født d.
11.-8.-1956, Ole, født d. 30.11.-1957 og Per, født d. 28.-2.-1959. K.S.L. døde i 1963.
H.L. overtog gården d. 1.-9.-1975 fra sin mor Krestine Hansen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 11 ha., heraf bortforpagtet 10,5 ha. Stuehuset er opført
i 1882 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1882 renoveret i
1974, svinestald fra 1920, lader fra 1882 og 1905 restaureret i 1922.
FLYTTERUPGYDEN 31, "LILLE TROLDDAHL", GAMBY-MARK, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-831469.
GOTFRED MORTENSEN, entreprenør, født d. 3.-4.-1930, søn af Anna og Laurids
Mortensen, gift d. 27.-5.-1954 med Edith Schultz, husmor, født d. 4.-5.-1931, datter af
Kathrine og Christian Schultz. Parret har børnene: Jens Erik, født d. 25.-8.-1955 og
Bjarne, født d. 25.-6.-1958.
G.M. overtog gården d. 1.-2.-1955 fra Anna Thomsen.
Areal 3,8 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er opført først i 1800-tallet og restaureret omkr. 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1956 og lade fra 1907. Besætningen består af ca. 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 1 traktor,
plansilo og fast brændselsfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
FLYTTERUPGYDEN 33, "LILLE
LØKKEDAHL", GAMBY-MARK,
5471 SØNDERSØ.
PALLE ERLING BORUP MORTEN
SEN, økologavler, født d. 9.-4.1956, søn af Juliane og Sander
Mortensen, bor sammen med
Anette Ihler Fischer, børnehave
pædagog, født d. 19.-8.-1958,
datter af Annelise og Mogens
Fischer. Parret har sønnen An
dreas.
P.E.B.M. overtog gården d. 11.-12.-1986 fra Ruth og Kaj Poul Klavsen.
Ejendomsskyld ca. 560.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er restaurert i 1988. Besætningen består af gæs og høns. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er grønsager. Der er 1 traktor og fast brændselesfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
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FLYTTERUPGYDEN 58, "STEN
TEBJERG", GAMBY-MARK, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831020.
VALDEMAR ARNDAL, gårdejer,
født d. 23.-8.-1915, søn af Wil
helmine Jackobine Marie og Hans
Jørgen Arndal, gift d. 17.-4.-1935
med Anna Emilie Andersen, hus
mor, født d. 25.-4.-1916, datter
af Maren og Hans Christian An
dersen. Parret har børnene:
Egon, født d. 19.-7.-1935, Dorris,
født d. 9.-5.-1938, tvillingerne
Edith og Sonja, født d. 9.-10.-1940, Verner, født d. 9.-3.-1942, tvillingerne Villy og
Erling, født d. 22.-12.-1946 samt Susanne, født d. 10.-12.-1957.
B.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1946 fra sin
svigermor Maren Andersen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 0,55 ha., der er frasolgt 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkr. 1840, den
er nu ombygget. Der er 1 traktor på gården.
FLYTTERUPGYDEN 60, "ØENHOLT", GAMBY, 5471 SØNDER
SØ, tlf. 64-831806.
OLE AKSEL FELDT, lagerekspe
dient, født d. 20.-9.-1944, søn af
Ingeborg og Viggo Feldt, gift d.
28.-2.-1964 med Lis Holm Uth,
socialpædagog, født d. 19.-7.1946, datter af Meta Holm og
Erik Uth. Parret har børnene:
Connie, født d. 9.-9.-1964 og
Danny, født d. 8.-12.-1966.
O.A.F. driver Kennel Øenfeldt
med opdræt af Collies, han er intruktør i hundedressur. O.A.F. overtog gården d. 1.6.-1983 fra Poul E. L. Thoresson.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1897. Dyrebestanden er ca. 14 hunde. Der er brændefyr og
elvarme på gården.

FRIGÅRDSVEJ 35, GAMBY-MARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831543.
GUNNAR SCHULTZ, gårdejer,
født d. 22.-10.-1924, søn af Ka
thrine og Christian Schultz, gift
d. 25.-7.-1950 med Rigmor Dyrehavge, husmor, født d. 18.-6.1931, datter af Helga og Johan
nes Dyrehavge. Parret har børne
ne: Bente, født d. 18.-12.-1950,
Inge, født d. 5.-4.-1954, Jytte,
født d. 26.-1.-1958, Anne, født d.
6.-9.-1960 og Jørgen, født d.
13.-12.-1964.
G.S. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra
sin far Christian Schultz.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1988. Gården drives med en kvægproduktion

på 14 årskøer, ca. 8 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er roer, korn og græs. Der er 1 traktor og kombifyr. Maskinstation bru
ges til markarbejdet.

GLAVENDRUPVEJ 46, GLAVENDRUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851378.
HELMUTH HANSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1931, søn af Mette og Peter Hansen,
gift i 1959 med Tove Hansen, hjemmehjælper, født d. 5.-9.-1936, datter af Gudrun og
Ejnar Hansen. Parret har børnene: Ingerlise, født d. 10.-8.-1960 og Lene, født d.
5.-8.-1975.
H.H. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog første halvpart af gården i
1959 og resten i 1966 fra sin far Peter Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26,3 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne, der alle er fra
1878 og løbende renoveret, består af kvægstald, svinestald og lade. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og sukkerroer. Der er
1 traktor, 1 mejetærsker og oliefyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
GLAVENDRUPVEJ 51, "RUNESTENSGÅRDEN", GLAVENDRUP, 5485 SKAMBY, tlf.
64-851310.
NIELS EDVIN TRAUM ULRIKSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1938, søn af Ella og Poul
Ulriksen, gift d. 9.-4.-1960 med Gudrun Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 17.2.-1936, datter af Kirstine og Hans Knudsen. Parret har børnene: Birthe, født d.
10.-6.-1960, Niels, født d. 3.-8.-1961, Lars, født d. 8.-1.-1964 og Mogens, født d.
8.-9.-1966.
N.E.T.U. har været på Vejlby-Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra
sin far Poul Ulriksen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 24,8 ha., der er forpagtet 4,1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret løbende siden 1971. Avlsbygningerne
består af 2 gamle svinestalde restaureret i 1974 og 1975 samt 2 nye svinestald fra
1971 og 1978, lade fra 1983 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduk
tion på 32 årssøer, der produceres 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, ærter, fabriksroer, hvede, maltbyg og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, fodersiloer og kombifyr. M.E.T.U. ejer og driver også Rostrupvej 34.
GLAVENDRUPVEJ 56, GLAVEN
DRUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64851332.
KAJ KNUDSEN, gårdejer, født d.
5.-5.-1931, søn af Inger Marie og
Johannes Knudsen, gift d. 17.-7.1958 med Esther Hansen, kontor
assistent, født d. 13.-2.-1933, dat
ter af Eva og Ejnar Hansen. Par
ret har børnene: Anne-Marie,
født d. 19.-4.-1959, Anders, født
d. 28.-2.-1963 og Jens Aage, født
d. 16.-4.-1965.
K.K. har været på Korinth Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1960 og overtog
den i 1965 fra sin far Johannes Knudsen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og hestestald fra 1880 begge ændret til svinestald i 1965, svinestald fra 1880,
lade fra 1880 ændret til svinestald i 1976 og maskinhuse fra 1963 og 1964. Gården
drives med en svineproduktion på 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter, korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og fast
brændselsfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet. K.K. ejer og driver også Nørre-Nærå 48, Otterup Kommune, denne gård er på 22 ha. Stuehuset er opført i 1895,
det er udlejet.
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GL SKOLEVEJ 10, TÄGERUD, 5462 MORUD.
ANDERS DRUD, ejendomsmægler, født d. 25.-3.-1935, søn af Karen og Aage Drud,
gift d. 27.-8.-1960 med Minna Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 23.-12.-1935,
datter af Ellen og Anders Rasmussen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 2.-9.-1964
og Jette, født d. 10.-6.-1970.
A.D. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1960 fra Ma
rius Kryllmann.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24,5 ha., der er bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800 tallet og restaureret i 1940'erne. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade alle opført i 1910. Der er halmfyr på gården.
GULLESHØJ 10, "ØRRITSLEVGAARD", ØRRITSLEV, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-891558.
KNUD DAMGAARD KNUDSEN,
proprietær, født d. 7.-10.-1933,
søn af Ellen og Peder Damgaard
Knudsen, gift d. 10.-3.-1958 med
Lilli Hjorth Jensen, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-6.-1936,
datter af Marie Hjorth og Hans
Christian Jensen. Parret har bør
nene: Vagn, født d. 28.-5.-1962,
Gert, født d. 8.-4.-1965 og Gitte, født d. 18.-9.-1972.
K.D.K. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Nordfyns Landbo
forening. K.D.K. overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 5.400.000. Areal 91,3 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af lader
fra 1870, 1882 og 1990 samt maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af sukkerroer, hvede, fremavlsmaltbyg, græsfrø, fremavlsfoder
ærter og vinterraps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 teleskoplæsser, plan- og
tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper. K.D.K. ejer og driver også
"Højagergaard", Kosterslevhuse 30, Søndersø.

GULLESHØJ 11, ØRRITSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891360.
OVE KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1941, søn af Magrethe og Johannes Kri
stiansen, gift d. 1.-3.-1964 med Irene Jakobsen, medhjælpende hustru, født d. 16.-2.1947, datter af Inger og Svend Jakobsen. Parret har børnene: Marianne Magrethe, født
d. 15.-1.-1964, Lone, født d. 24.-3.-1965 og Allan Johannes, født d. 1.-2.-1968.
O.K. driver Ørritslev Maskinstation. Han overtog gården i 1964 fra sin far Johannes
Kristiansen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 14,3 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra
1980, flere maskinhuse fra 1970-1990. Gården drives udelukkende med planteprodukti
on bestående af sukkerroer, hvede, byg, rug og raps. På gården er de nødvendige
maskiner til drift af maskinstation. Desuden er der plansilo, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
GULLØKKEN 21, "HAARSLEVGAARD", HAARSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831258.
JENS JENSEN, proprietær, født d. 3.-3.-1953, søn af Ruth og Julius Jensen, gift d.
17.-5.-1975 med Marianne Pedersen, sygehjælper, født d. 8.-11.-1954, datter af Gudrun
og Svend Pedersen. Parret har børnene: Kia, født d. 16.-9.-1975 og Martin, født d.
3.-3.-1978.
J.J. overtog gården i 1986 fra sin far Julius Jensen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården, som tidligere var fæstegård under "Sandagergaard".
Ejendomsskyld 2.890.000. Areal 91 ha., der er 11 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald, svinestald ombygget fra hestestald i 1962, kombineret lade og maskinhus samt
udendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. ^50 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, vinterbyg, foderærter, vinterraps
og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og
kold luft samt kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GULLØKKEN 55, MODERUP, 5471 SØNDERSØ.
HANS KRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer. Omtales under Moderupvej 24.
H.K.J. overtog gården i 1986 fra Helge Nielsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 13,6 ha., der er 0,5 ha. granskov.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1951 samt maskinhus fra omkr. 1960. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af hvede, vinterbyg og raps. Der er maskinfællesskab med Mo
derupvej 24, Moderup, 5471 Søndersø, som H.K.J. også ejer og driver.
HAVGÅRDSVEJ 9, FARSTRUP,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801081.
SVEND ANDERSEN, frugtavler,
født d. 15.-12.-1924, søn af Kla
ra og Rasmus Andersen, gift med
Irene Petersen, frugtavler, født
d. 12.-10.-1928, datter af Karen
og Albert Petersen. Parret har
sønnen Lars, født d. 9.-3.-1954.
S.A. overtog gården i 1952 fra
sin svigerfar Albert Petersen. Nu
værende ejer er 4. generation på
gården.
Ejendomsskyld ca. 950.000. Areal 13,8 ha., der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af gammel
lade og ventilerede lagre fra 1966 og 1977. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af æbler, pærer, kirsebær, blommer( jkvdbær og kartofler. Der er 2
traktorer, sorterermaskiner, pakkemaskiner og kombifyr. Sønnen Lars, der har været
på Gartner- og Frugtavlerskolen Søhus, er ansat på gården, desuden er der en del
sæsonarbejdere.
HAVGÅRDSVEJ 12, "LUNDEGAARD", FARSTRUP, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-801045.
KARL IVER BUSE, gårdejer,
født d. 6.-10.-1925, søn af Gerda
og Andreas Buse, gift d. 29.-12.1960 med Inga Eline Johansen,
medhjælpende hustru, født d.
30.-11.-1934, datter af Gerda og
Niels Johansen. Parret har børne
ne: Birgitte, født d. 26.-6.-1963
og Anny, født d. 22.-9.-1965.
K.I.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sine
forældre Gerda og Andreas Buse. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomskyld ca. 1.660.00. Areal 29 ha., der er lidt skov.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1924, garage og lagerrum fra 1866 og maskinhus fra
omkr. 1948. Gården drives med en alsidig produktion på 10 årskøer, 5 ungdyr og 2
slagtekalve af racen RDM samt 10 årssøer, der sælges 32 smågrise og 97 slagtesvin
årligt, desuden er der fåravlscenter med ca. 25 får af racen Oxforddown, lam sælges
med stamtavler. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
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FRITS ANDREAS ANDERSEN BUSE, gårdejer, født d. 4.-3.-1927, søn af Gerda og
Andreas Buse, gift d. 22.-6.-1957 med Anna Andersen, født d. 18.-4.-1930, datter af
Kirstine og Aksel Andersen. Parret har børnene: Annemarie, født d. 14.-12.-1957, Ger
da Kirstine, født d. 27.-11.-1960 og Karin, født 22.-6.-1964.
F.A.A.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han blev forpagter på gården i 1954
og overtog den i 1964 fra Marie Karoline Andersen Buse. Nuværende ejer er 2 gene
ration på gården.
Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1951 samt maskinhus fra 1971. Gården drives med en
alsidig produktion på 15 årssøer, der produceres 150 slagtesvin årligt, der er 10 årsammekøer og 3 slagtekalve af blandet race, desuden er der 8 heste af Belgisk race,
der drives avl på disse heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og korn.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og
kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HAVGÄRDSVEJ 36, 5471 SØNDERSØ.
ANDERS LYSHØJ HAUGAARD, gårdejer, født d. 13.-4.-1927, søn af Marta Lyshøj og
Hans Laurids Haugaard, gift d. 13.-6.-1952 med Eva Annelise Lysholt, medhjælpende
hustru, født d. 2.-12.-1927, datter af Maren og Mads Lysholt. Parret har børnene:
Conni, født d. 8.-7.-1953, Birthe, født d. 2.-2.-1958 og Pia, født d. 30.-12.-1965.
A.L.H. overtog gården i 1964 fra sin far Hans Laurids Haugaard. Nuværende ejer er 8.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 60 ha., der er 11 ha. fredskov.
Stuehuset er opført i 1891 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, hestestald, tærskelade og lade alle fra 1890 samt svinestald fra 1926. Gården
drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 120 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, sukkerroer og maltbyg. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr. Maskin
station bruges til markarbejdet.

HAVREKÆR 37, "SKYTTEGAARD", 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801666.
POUL GREVE, gårdejer, født d. 20.-4.-1958, søn af Astrid og Hans Greve.
P.G. har været på Dalum og Korinth landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-12.1986 fra Harry Rich.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 24 ha., der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret omkr. 1980. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1875, 1962 og 1974, kombineret lade og maskinhus fra 1976, foderhus fra
1875 senere ombygget samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg,- sukkerroer,
konservesærter, vinterraps og porrer. Der er 2 traktorer, 1 maskinmarksvandingsanlæg,
plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. I sæsonen er ansat skolebørn.
HAVREKÆR 49, ELVED-MARK,
5474 VEFLINGE, tlf. 64-801199.
JOHANNES MIKKELSEN, husmand,
født d. 21.-3.-1911, søn af Marie
og Martin Mikkelsen, bor sammen
med søsteren Inger Mikkelsen,
husmor, født d. 24.-2.-1906.
J.M. overtog gården d. 1.-12.-1956
fra sin far Martin Mikkelsen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 3,8
ha., heraf tilkøbt 1,1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800
og restaureret i 1983. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald og svinestald fra omkr. 1800 begge senere restaureret

-380samt hønsehus fra omkr. 1963. Besætningen består af 1 årsso. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til markarbejdet.

HEDEBOVEJ 21, "STORE HEDEGAARD", 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801165.
JENS LOMDAHL, gårdejer, født d. 9.-4.-1925, søn af Anne og Hans Lomdahl, gift d.
20.-7.-1962 med Asta Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 11.-10.-1928, datter af
Martha og Martin Knudsen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 5.-9.-1962 og Martin,
født d. 13.-10.-1964.
J.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Kaj Nielsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Der er 2 ha. skov og
forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1902 og 1972, svinestald fra 1902 samt kombineret lade og maskinhus fra
1972. Gården drives med en kvægproduktion på 35 slagtekalve af racen Jersey, 3 års
ammekøer og 6 ungdyr af racerne Jersey og Simmentaler. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, byg, vinterraps og foderærter. Der er 2 traktorer, sprinklervan
dingsanlæg og træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HEDEBOVEJ 26, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801071.
ANDERS FREDERIK KROER, gårdejer, født d. 24.-2.-1926, søn af Karoline og Johan
nes Kroer, gift d. 29.-4.-1955 med Asta Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 6.11.-1931, datter af Magna og Niels Peter Pedersen. Parret har børnene: Lisbeth, født
d. 18.-6.-1956, Karsten, født d. 12.-9.-1959 og Lene, født d. 21.-9.-1967.
A.F.K. har været på Fyns Stifts Husmandsskole (nu Nordisk Landbrugsskole). Han
købte jorden i 1953 fra Jørgen Pedersen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 9,2 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1953, svinestald fra 1953 ombygget til kvægstald, svinestald fra 1970, lade
og maskinhus. Gården drives med en alsidig produktion på 15 årssøer, der produceres
ca. 300 slagtesvin årligt, der er 10 slagtekalve af blandet race, 4 års ammekøer og 4
ungdyr af racen Hereford, desuden er der 3 får og 1 vædder af racen Texel. Der er 2
traktorer, 1 sprinklermarkvandingsanlæg og tårnsilo. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
HEDEBOVEJ 71, "ERIKSMINDE", HEDEBOERNE, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-831204.
AAGE IVERSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1934, søn af Marta og Georg Iversen, gift d.
29.-12.-1960 med Esther Pedersen, husmor, født d. 29.-8.-1938, datter af Inger og
Hans Marius Pedersen. Parret har børnene: Birgit, født d. 2.-7.-1961 og John, født d.
26.-3.-1964. Aa.l. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-7.-1969 fra sin far Georg Iversen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal ca. 61 ha., der er 1,1 ha. skov og forpagtet 30,3 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1912 samt maskinhus fra 1974. Gården drives med en
svineproduktion på ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, sukkerroer, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntør
reri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HEDEBOVEJ 74, "BRUUNSBJERG", HEDEBOERNE, 5474 VEFLINGEN, tlf. 64-831322.
HANS VEST HANSEN, frugtavler, født d. 28.-1.-1925, søn af Maren Kerstine og Hans
Peter Hansen, gift d. 22.-2.-1947 med Ketty Katrine Varber, husmor, født d. 12.-2.1930, datter af Jenny og Adolf Varber. Parret har børnene: Else, født d. 18.-6.-1947,
Hans, født d. 25.-7.-1949, Dorrit, født d. 2.-5.-1951, Elin, født d. 20.-6.-1953, Hen
ning, født d. 2.-1.-1955, Lena, født d. 9.-6.-1957 og Johny, født d. 4.-7.-1959.
H.V.H. overtog gården i 1949 fra Kristian Madsen Jensen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 1,7 ha., der er 1,5 ha. frugtplantage.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af lade
med kølehus fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
æbler, pærer, kirsebær og blommer. Der er 1 traktor og træfyr. På gården er ansat
2-3 arbejdere i sæsonen.
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LINGE, tlf. 64-831155.
HENNING SØRENSEN, frugtavler,
født d. 9.-5.-1945, søn af Inge
borg og Alfred Sørensen, gift d.
6.-12.-1969 med Dorte Demant,
plejer, født d. 21.-3.-1950, datter
af Anny og Gunner Demant. Par
ret har børnene: Michael, født d.
17.- 4.-1970 og Stine, født d.
30.-1.- 1977.
H.S. har været på gartnerskole.
Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin far Alfred Sørensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 24,8 ha., der er 11 ha. frugtplantage og bortforpagtet
ca. 11 ha.
Stuehuset er opført i 1848. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra omkr. 1840 og ombygget i 1900, staldene er nedrevet og nybygget i 1981, des
uden er der maskinhus fra omkr. 1981. Gården drives udelukkende med planteprodukti
on bestående af æbler og kirsebær. Der er 2 traktorer, 1 grenknuser og træfyr. I
sæsonen er ansat ca. 3 medarbejdere.
HEMMERSLEV 10, "SKOVGAARD",
HEMMERSLEV, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-841333.
HANS JØRGEN HANSEN, gård
ejer, født d. 12.-12.-1945, søn af
Ingeborg og Marius Hansen, gift
d. 20.-9.-1969 med Karin Hvid,
lægesekretær/husmor, født d. 4.12.-1945, datter af Inger og Pre
ben Hvid. Parret har børnene:
Lau, født d. 21.-7.-1970 og Loui
se, født d. 3.-3.-1972.
H.J.H. har været på Dalum
Landbrugsskole, han er formand for økonomiudvalget i Nordfyns Landboforening og
bestyrelsesmedlem i samme. H.J.H. overtog gården d. 1.-7.-1976 fra sin farbror Ingvald Hansen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld ca. 4.000.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 48 ha. Der er 1 ha. eng og
forpagtet 110 ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1700 tallet og løbende gennemmoderniseret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1929, lade fra 1927 ombygget til kornopbevaring
samt maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af sukkerroer, hvede, byg, vinterraps, kornservesærter og frøgræs. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1
fast medhjælper.

HIMMELSTRUPVEJ 27, "LILLE
HIMMELSTRUP", HIMMELSTRUP,
5462 MORUD, tlf. 65-964497.
SVEND AAGE SØBERG PEDER
SEN, gårdejer, født d. 13.-6.1943, søn af Anna og Aksel Søberg Pedersen, gift d. 13.-7.-1972
med Jonna Levin Olsen, medhjæl
pende hustru, født d. 10.-12.-1951,
datter af Dagny og Aksel Levin
Olsen. Parret har børnene: Gitte,
født d. 9.-4.-1974 og Karen, født
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S.Aa.S.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1971 fra
sin far Aksel Søberg Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1913.
Ejendomsskyld 3.950.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1801 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1968, 1972 og 1985, garage fra 1801, lade og maskinhus fra 1976, gastætte
siloer og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges
400 smågrise og 1.250 slagtesvin årligt, desuden er der lidt får. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 5 fodersiloer og kulfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

HIMMELSTRUPVEJ 37, "STORE
HIMMELSTRUP", HIMMELSTRUP,
5462 MORUD, tlf. 65-964075.
LAURIDS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 17.-10.-1937, søn af Ma
ren Kerstine og Aksel Andersen,
gift d. 26.-10.-1963 med Lillian
Irene Olsen, født d. 26.-10.-1944,
datter af Marie og Helmar Ol
sen. Parret har børnene: Heidie,
født d. 30.-7.-1964, Winnie, født
d. 11.-6.-1969 og Brian, født d.
26.- 8.-1974.
L.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1963 og overtog
den d. 2.-10.-1970 fra sin far Aksel Andersen. Nuværende ejer er 3. generation i lige
linie. Gården har været i slægtens eje i mange år.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha. Der blev tilkøbt 25 ha. fredskov i 1915, navnet
på denne skov er "Himmelstrupskov".
Stuehuset er opført i 1934 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og hestestald fra 1890 begge løbende renoveret, svinestald fra 1929 løbende
renoveret og vognport fra 1905. Besætningen består af 5 årssøer, 2 års ammekøer og
2 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer,
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet. L.A. ejer og driver også Himmelstrupvej 52.
HIMMELSTRUPVEJ 52, "KARLS
MINDE", HIMMELSTRUP, 5462
MORUD.
LAURIDS ANDERSEN, gårdejer.
Omtales under Himmelstrupvej
37.
L.A. overtog gården d. 15.-10.1975 fra Karl Larsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal
4,4 ha.
Stuehuset er opført først i 1800tallet og løbende restaureret,
det er udlejet. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1800 og løbende renoveret. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er
kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. L.A. ejer og driver også
Himmelstrupvej 37.

HJORTEBJERGVEJ 8, HJORTEBJERG, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831178.
NIELS MARIUS LAURIDS JØRGENSEN, pensionist, født d. 23.-9.-1906, søn af Anna
Magrethe og Mads Peter Jørgensen, gift d. 12.-11.-1930 med Karen Edith Hansen,
pensionist, født d. 11.-4.-1909, datter af Anna Sofie og Jens Peter Hansen. Parret har
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datteren Anni Margrethe, født i
1934.
Niels M. L. Jørgensen overtog
gården d. 1.-7.-1933 fra sin far
Mads Peter Jørgensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 8
ha., der er 0,5 ha. med frugt og
bortforpagtet 7,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850
og restaureret i 1915 og 1957.
Avlsbygningerne består af kvægog svinestald fra 1850, lade fra
1941 og maskinhus fra 1955. Der
er 1 traktor pä gården.
HJORTEBJERGVEJ 12, "FRED
BO", HJORTEBJERG, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-831746.
TORBEN ERIKSEN, smed, født
d. 12.-7.-1953, søn af Johanne
og Johan Christian Eriksen, gift
d. 14.-1.-1978 med Hanne Maibom Lehnskov Madsen, dagplejer,
født d. 17.-2.-1956, datter af
Nanna og Ernst Maibom Madsen.
T.E. er uddannet mekaniker. Han
overtog gården d. 1.-2.-1978 fra
Jan Barfod.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 1,1 ha., heraf tilkøbt 0,55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1880 og værksted fra 1985. På gården er der smedeværksted med almin
delige værkstedsmaskiner, der laves landbrugsmaskiner. Der er kombifyr på gården.

HJORTEBJERGVEJ 14, HJORTEBJERG, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831017.
BØRGE KROER, husmand, født d. 7.-9.-1921, søn af Karen og Albert Kroer, gift d.
28.-11.-1948 med Agnes Jensen, husmor, født d. 15.-2.-1925, datter af Henriette og
Jens. Jensen. Parret har børnene: Jette, født d. 16.-1.-1949, John, født d. 6.-6.-1953
og Jens, født d. 3.-9.-1957.
B.K. overtog gården i 1965 fra Sidsel Larsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 1,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1750 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1750 ændret til beboelse. Besætningen består af 2 ungdyr, høns og
duer. Der er 1 traktor på gården.
HJORTEBJERGVEJ 26, HJORTE
BJERG, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-831362.
AAGE THOMSEN, frugtavler,
født d. 13.-8.-1911, søn af Marie
og Holger Thomsen, gift d.
5.-9.-1933 med Alma Christian
sen, husmor, født d. 5.-3.-1914,
datter af Karen Marie og Ras
mus Christiansen. Parret har
børnene: Tove, født d. 28.-10.-1933
og Jørgen, født d. 15.-9.-1941.
AA.T. har været på Husmandsskolen i Odense. Han overtog gården d. 13.-8.-1933 fra Anton Olsen.
Areal 5,5 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
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kvægstald ombygget til beboelse i 1965 samt svinestald, der bruges som lager og
pakkehus. Der er 2 traktorer. Sønnen Jørgen Thomsen ejer ejendommen nu, han driver
drivhusgartneri.

HOLMEVEJ 45, "HOLMEHAVE",
HOLMENE, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-891284.
ERIK JENSEN, frugtavler, født
d. 2.-11.-1928, søn af Solvejg og
Jens Chr. Jensen, gift i 1950
med Ellen Margrethe Mortensen,
medhjælpende hustru, født d.
25.- 9.-1926, datter af Karen og
Svend Aage Mortensen. Parret
har datteren Kirsten, født d.
16.-10.- 1949.
E.J. har vært på Beder Havebrugsskole, han er direktør for Morud Frugtlager ApS, og er brandfoged i Søndersø
Sogn. E.J. overtog gården i 1963 fra sin far Jens Chr. Jensen, som købte gården i
1926 med 6,6 ha.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 9 ha., der er 7 ha. frugtplantage og bortforpagtet 2
ha.
Stuehuset er opført i 1926, tilbygget i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af garage fra 1944, sorteringsrum fra 1926 løbende renoveret, lager fra 1926
og lader fra 1936 og 1939. Gården drives udelukkende med frugtproduktion bestående
af æbler. Der er 2 traktorer, diverse redskaber til plantagedrift og 1 gaffeftruck. På
gården er ansat ca. 15 sæsonarbejdere.

HOLMEVEJ 54, "HOLMEVANG",
HOLMENE, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-891131.
KAJ CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 16.-5.-1939, søn af Lilly
og Marius Christiansen, gift d.
20.-5.-1965 med Tove Annelise
Hansen, faglærer, født d. 21.-2.1942, datter af Marie og Laurids
Hansen. Parret har børnene:
Helle, født d. 20.-6.-1965 og
Ole, født d. 17.-6.-1969.
K.C. har været på Ryslinge Høj
skole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 10.-4.-1974 fra sin far Marius Chri
stiansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1907, svinestald fra 1954 ændret til kalvestald i 1982, vognport fra 1882
bruges til garage, maskinhus fra 1977 og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 29 årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer og' 1 mejetærsker. På gården er ansat 1
fast medhjælper. Maskinstation bruges til markarbejdet.
HOLMEVEJ 71, "HOLMEGAARD", HOLMENE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-892451.
POUL ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1958, søn af Asta og Karl Nielsen.
P.E.N. har børnene: Heidie, født d. 24.-9.-1980 og Randi, født d. 3.-1.-1984.
P.E.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1989 fra sin far
Karl Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 9,2 ha., der er forpagtet 41 ha.
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i 1959 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939, svinestald fra
1959 og maskinhuse fra 1959 og
1987. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af ærter, raps, hvede, rug og
byg. Der er 3 traktorer, 3 meje
tærskere, tårnsilo, korntørreri
med varm og kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

HOLMEVEJ 80, "HOLMELUND",
HOLMENE, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-891105.
AAGE GLASDAM JENSEN, gård
ejer, født d. 19.-6.-1933, søn af
Laura og Laurids Glasdam Jen
sen, gift d. 10.-5.-1959 med
Birth Jacobsen, medhjælpende
hustru, født d. 26.-9.-1933, dat
ter af Mary og Jørgen Peder
Jacobsen.
AA.G.J. arbejder på Bentoment,
og han har været på Dalum
Landbrugsskole. AA.G.J. overtog gården d. 1.-6.-1959 fra sin svigerfar Jørgen Peder
Jacobsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 15 ha., der er bortforpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1928 samt garage og lagerrum fra 1971. Besætningen
består af 1.500 høns til skrabeægsproduktion, desuden er der 1 æsel. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og kornmagasin.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
HOLMEVEJ 81, HOLMENE, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-891225.
SVEND BØRGE PEDERSEN, gård
ejer, født d. 20.-4.-1937, søn af
Thea og Peter Pedersen, gift d.
28.-10.-1961 med Kirsten Anker
sen, medhjælpende hustru, datter
af Lucia og Ansgar Ankersen.
Parret har børnene: Lone, født d.
14.-2.-1962, Jette, født d. 28.12.-1964, Finn, født d. 1.-11.1970 og Ann, født d. 14.-4.1978.
S.B.P. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 11.-12.-1969
fra sin far Peter Pedersen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.310.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1974, halmlade fra 1990 samt garage/lager fra 1917. Gården drives med e kvægpro
duktion på 48 årskøer, 34 ungdyr og 14 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er græs og majs. Der er 2 traktorer og oliefyr. Maskinstation
bruges til markarbejdet.
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HOLMEVEJ 90, "NYTOFTEGÄRD", HOLMENE, 5471 SØNDERSØ.
HENRIK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1895, søn af Anne-Kathrine og Knud
Rasmussen, gift med Dagmar Rasmussen. Parret har børnene: Knud Peter, Kathrine
Kerstine og Petra Johanne.
Areal 9,9 ha. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800 tallet.
Der er 1 traktor på gården.
HØJAGER VEJ 23, 5471 SØNDERSØ.
AAGE IVERSEN, gårdejer. Omtales under Sandvadgyden 9, 5471 Søndersø.
AA.I. overtog gården i 1984 fra Karl Nielsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra
1920. Der er samdrift med Sandvadgyden 9, 5471 Søndersø, som AA.I. også ejer og
driver.

HØJAGERVEJ 32, "KIRKEGAARD",
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891090.
KAREN MARIE HANSEN, gård
ejer, født d. 13.-11.-1914, datter
af Karen Marie og Niels Jensen
Hansen.
K.M.H. overtog gården i 1983 fra
Karen Hansen. Nuværende ejer
er 5. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden
1755. Gården, som er udflytter
gård fra Søndersø By, var fæste
gård under "Dallund" indtil 1854.
Gården blev fredet i 1990.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., der er frasolgt 1 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1860, svinestalde fra 1860 og 1952 samt maskinhus fra 1952.

HØJAGERVEJ 69, "ØRRITSLEVMØLLEGÅRD", 5471 SØNDERSØ.
BENT EJGILD JAKOBSEN, gårdejer. Omtales under Højagervej 83.
B.E.J. overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Allan Hansen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 34 ha., der er 0,25 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret omkr. 1978-79, det er udlejet. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1898 ændret til svinestald i 1982, svinestald fra 1960,
lade fra 1898 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg og hvede. Der er oliefyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
B.E.J. ejer og driver også Højagervej 83, 5471 Søndersø.

HØJAGERVEJ 77, 5471 SØNDER
SØ, tlf. 64-841308.
OLE HEIN HANSEN, anlægsgart
ner, født d. 25.-4.-1961, søn af
Annemarie og. Gunnar Hein Han
sen, bor sammen med Helle
Svenstrup, økonoma, født d.
10.-1.-1965, datter af Jonna
Hvid og Ole Svenstrup.
O.H.H. overtog gården d. l.-l.1988 fra Anita Andersen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal
1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og lettere restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1927.
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HØJAGERVEJ 83, KOSTERSLEVMARK-SÆRSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841220.
BENT EJGILD JAKOBSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1935, søn af Anna Marie og Niels
Peter Jakobsen, gift d. 8.-5.-1960 med Iris Dorthea Poulsen, husmor, født d. 1.-5.1938, datter af Ingeborg og Niels Peter Poulsen. Parret har børnene: Hanne Dorthea,
født d. 7.-3.-1964 og Ulla, født d. 6.-10.-1965.
B.E.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra sin
mor Anna Marie Jakobsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.620.000. Areal 14,23 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er forpagtet 17
ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1977, svinestald fra 1957 ændret til kalvestald i 1964-65, lade fra 1978, maskinhus
fra 1981, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvæg
produktion på 100 årskøer og 90 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og hvede. Der er 6 traktorer og oliefyr. Maskinstation bruges
til markarbejdet. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. B.E.J. ejer og driver også
"Ørritslevmøllegård", Højagervej 69, 5471 Søndersø.

JULLERUPVEJ 10, "JULLERUPGAARD", JULLERUP, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-841244.
MOGENS LARSEN, gårdejer,
født d. 29.-12.-1945, søn af Ruth
og Arne Larsen, gift d. 22.-11.1969 med Annette Enggrob Stræ
de, medhjælpende hustru, født d.
31.-8.-1944, datter af Ingeborg
og Christian Stræde. Parret har
børnene: Jan, født d. 4.-12.-1970,
Britt, født d. 16.-6.-1972 og Per,
født d. 12.-8.-1975.
M.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog første halvpart af gården i
1980 og resten i 1985 fra sin far Arne Larsen. De 5 år fællesskabet varede blev går
den drevet som I/S. Gården var tidligere fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 3.510.000. Areal 43 ha., der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1872 ombygget til svinestald i 1962, svinestalde fra 1872, 1953, 1964 og
1987, lade fra 1872 tilbygget i 1980, maskinhus fra 1990 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 170 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter og vinterraps. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm
luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. M.L. ejer og driver også
Askebyvej 49, Askeby, 5471 Søndersø.
JULLERUPVEJ 31, "STATSGAARDEN", JULLERUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841354.
OLE BUHRKALL, gårdejer, født d. 16.-4.-1959, søn af Inger Elise og Alf Buhrkall,
gift d. 19.-7.-1986 md Karin Kjemtrup, sygeplejerske, født d. 9.-11.-1962, datter af
Lisbeth og Knud Kjemtrup. Parret har datteren Anne Kirstine, født d. 13.-8.-1988.
O.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-12.-1988 fra
staten. Gården blev i 1916 testamenteret til staten, blev i 1925 forpagtet af De
Fynske Husmandsforeninger og blev drevet med en del forsøg. O.B.'s morfar og far
har været bestyrere på gården.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 40 ha., der er 2 ha. mose og eng. Yderligere 83 ha. er
forpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1850 ombygget til svinestald i 1980, svinestald fra omkr. 1850 ombyg
get i 1980 og ny svinestald fra 1964 samt lade fra 1870. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af vinterraps, vinterhvede, vårbyg, græsfrø, sukker
roer, konservesærter og foderærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tånsiloer samt korntørreri med varm og kold luft.
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KELLEBYVEJ 20, "LANGKÆRGAARD", SØNDERSØ MARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-892487.
TROELS CLAUSEN, gårdejer,
født. d. 11.-4.-1962, søn af Birte
og Axel Clausen, gift d. 21.-6.-1986
med Toni Rosenkilde Sørensen,
korrespondent, født d. 30.-7.1963, datter af Emma og Thor
vald Sørensen. Parret har børne
ne: Valdemar, født d. 2.-6.-1988
og Christoffer, født d. 4.-11.-1990.
T.C. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1991 fra sin far Axel Clausen. Nuværende ejer
er 5. generation på gården, der indtil 1857 var fæstegård under "Margaard".
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 30 ha., der er forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1934, 1970, 1982 og 1991, maskinhus fra 1987-88 og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 550 årssøer. Planteproduktionens slagsafgrøde er
sukkerroer. Der er plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Gården drives
som I/S sammen med faderens gård Kellebyvej 38. Fællesskabet har 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver og 1 roeoptager. På gården er ansat 1 fodermester og 3
faste medhjælpere samt 1 skoledreng.
KELLEBYVEJ 30, "KELLEBYLUNDSGAARD", KELLEBY, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-891127.
JØRGEN og CLAUS CHRISTEN
SEN, gårdejere. J.C. er født d.
6.-2.-1956, søn af Inga og Mo
gens Christensen, gift d. 9.-6.-1984
med Anita Johansen, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-9.-1962,
datter af Bodil og Bent Johan
sen. Parret har børnene: Martin,
født d. 18.-2.-1984 og Trine,
født d. 5.-11.-1986.
J.C. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i foderstof- og kvægbrugsudvalget.
J.C. og C.C. overtog gården i 1981 fra deres far Mogens Christensen. Nuværende
ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1961 og 1983, kalvestald fra 1938, ungdyrstald fra 1973, vognport/lade fra
1877, lade fra 1981, maskinhuse fra 1974, 1981 og 1989, foderhus fra 1988, gylletank
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 89 årskøer og 110 ung
dyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, hvede og
byg. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver, plansilo, korntørreri med kold luft samt
staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1
fast medhjælper og løs hjælp. Claus Christensen, der er medejer, bor Farstrupvej 90.

KELLEBYVEJ 38, "KELLEBYGAARD", KELLEBY, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891209.
AXEL CLAUSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1934, søn af Helga og HM. Clausen, gift d.
28.-9.-1957 med Birte Kaldahl Christensen, født d. 3.-8.-1936, datter af Thyra Kaldahl
og Mads Chr. Christensen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 12.-3.-1959, Troels,
født d. 11.-4.-1962 og Jane, født d. 22.-10.-1967.
A.C. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af Tulip's bestyrelse. A.C.
overtog gården d. 1.-3.-1980 fra Kirsten og Aksel Andersen.
Ejendomsskyld 3.840.000. Areal 82,8 ha., heraf tilkøbt 38,8 ha. Der er 1 ha. skov.
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"Kellebygaard"s stuehus er opført
i 1878 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1980, garage og korn
rum fra 1960, maskinhus fra
1978 og gylletanke. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion
på 8.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og frø. Der er plansilo samt
korntørreri med varm og kold
luft. Gården drives som I/S sam
men med sønnen's gård Kellebyvej 20. Fællesskabet har 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager og 1 rendegraver. I
fællesskaber er ansat 1 fodermester, 3 medhjælpere og 1 skoledreng. A.C. ejer også
"Lyshøjgaard", Kosterslevvej 93, 5471 Søndersø, som også er med i driftselskabet
under I/S.

KLAUS BERNTSENSVEJ 27, "NØRREGAARD", SÆRSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64841328.
PREBEN STUHR PETERSEN, gårdejer, født d. 7.-10.-1938, søn af Alma og Osvald
Stuhr Petersen, gift d. 23.-4.-1960 med Anna Marie Thomsen, hjemmehjælper, født d.
25.-11.-1939, datter af Karen og Thomas Thomsen. Parret har børnene: Karen Magre
te, født d. 1.-9.-1960 og Marianne, født d. 18.-10.-1962.
P.S.T. overtog gården d. 1.-10.-1974 fra Sv. Aage Andersen.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget og nyopført i 1976, kalvestald fra omkr. 1925, kombineret lade og
maskinhus ombygget i 1978 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
42 årskøer og 42 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, sukkerroer og konservesærter. Der er 3 traktorer og halvpart i mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KLAUS BERNTSENSVEJ 58, "VESTERGAARD",
SVENSTRUP,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841080.
ARNE VESTERGAARD JAKOB
SEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1954,
søn af Edith og Mads Herluf Ja
kobsen, gift d. 24.-6.-1984 med
Birgit Lyhr, kontorassistent, født
d. 1.-3.-1955, datter af Molly og
Viggo Lyhr. Parret har børnene:
Kathrine, født d. 23.-1.-1985 og
Søren, født d. 3.-5.-1987.
A.V.J. har været på Dalum og
Borris landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra sin far Mads Herluf Jakob
sen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som er udflyttergård fra Svenstrup i
1871-72.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er forpagtet 57,8 ha.,
heraf 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1871-72 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1871-72, svinestalde fra 1871-72, hvoraf en svinestald er om
bygget til kornlager, maskinhuse fra 1914 og 1951. Gården drives med en alsidig pro
duktion på 150 slagtesvin og 65 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, hvede, maltbyg, spinatfrø, skorzonerødder og
græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KLAUS BERNTSENSVEJ 75, SVENSTRUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841672.
KURT RASMUSSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1948, søn af Kristine og Chr. Rasmussen,
gift d. 10.-4.-1971 med Karen Nielsen, gårdejer, født d. 2.-2.-1949, datter af Inger og
Ejnar Nielsen. Parret har børnene: Peter, født d. 10.-2.-1976 og Jens, født d. 8.5.-1978.
K.R. er planteavlskonsulent i Nord Fyns Landboforening, han har været på Dalum
Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 2.-1.-1975 fra K.R.'s far Ejnar Nielsen.
Nuværende ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 22 ha., der er 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1920, svinestalde fra 1924 og 1961, lade fra 1924 og maskinhus fra 1954.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, sukkerroer,
ærter og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges
til markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. K.R. ejer og driver også Ullerupvej 80, 5485 Skamby.
KLAUS BERNTSENSVEJ 80, SVENSTRUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841008.
KNUD KJEMTRUP, gårdejer, født d. 2.-9.-1930, søn af Sigrid og Peter Kjemtrup, gift
d. 19.-11.-1955 med Lisbeth Kjersgaard, medhjælpende hustru, født d. 26.-12.-1933,
datter af Gunhild og Peter Kjersgaard. Parret har datteren Karin, født d. 9.-11.-1962.
K.K. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i LVK. K.K.
overtog gården d. 1.-7.-1962 fra sin far Peter Kjemtrup.
Ejendomsskyld 1.860.000. Areal 29,8 ha., der er 0,4 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1906, restaureret i 1972 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1912 ændret til svinestald i 1973-74, svinestald fra
1912 renovert i 1973-74, staldene er opvarmet med naturgas, desuden er der lade fra
1920 renoveret i 1988 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en svineproduktion
på 80 årssøer, der sælges 1.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, konservesærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kombifyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KOBORGVEJ 3, NYMARK, 5471
SØNDERSØ.
HANS ROBERT LUDVIGSEN, lo
komotivfører, født d. 6.-1.-1949,
søn af Else Marie og Hans N.
Ludvigsen, gift d. 2.-10.-1976
med Alice Vilhelmsen, husmor,
født d. 13.-11.-1954, datter af
Jonna og H.C. Vilhelmsen. Parret
har børnene: Thorleif, født d.
10.-1.-1976 og Louise, født d.
28.-2.-1983.
H.R.L. overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Kroger. Ejendomsskyld 500.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1940 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af lade
fra omkr. 1940.
KOBORGVEJ 6, NYMARK, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831226.
ANNA HANSEN, husmor, født d.
9.-9.-1913, datter af Marie og
Valdemar Holst Hansen, gift d.
15.-1.-1938 med Jens Christian
Hansen, statshusmand, født d.
23.-3.-1912, søn af Anna og
Hans Peter Hansen. Parret har
børnene: Erling, født d. 2.-5.-1939,
Inga, født d. 14.-11.-1943 og
Alf, født d. 16.-1.-1948 død i
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J.C.H. havde været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1939 fra
"Nymark-Gården".
Ejendomsskyld 480.000. Areal 4,4 ha., der er frasolgt 3,3 ha. og bortforpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1940, hønsehus fra 1953 og garage. Der er oliefyr på gården.

KOBORGVEJ 7, NYMARK, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831484.
AKSEL HANSEN, statshusmand,
født d. 14.-11.-1916, søn af Ka
ren og Laurids Hansen, gift d.
31.-1.-1941 med Sigrid Jørgine
Johansen, husmor, født d. 19.12.-1915, datter af Amanda og
Karl Johansen. Parret har børne
ne: Rosa, født d. 11.-4.-1941
samt tvillingerne Ulla og Tove,
født d. 8.-12.-1948.
A.H. overtog gården d. l.-l.1941 fra August Hansen. Ejendomsskyld 480.000. Areal 9,6 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha.,
der er frasolgt 8,1 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1955-56. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1940 samt redskabshuse fra omkr. 1960. Der er 1 traktor og
plansilo.

KOBORGVEJ 10, NYMARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831849.
LEIF HANSEN, tømrer, født d.
14.-8.-1958, søn af Inge og
Svend Hansen, gift d. 10.-7.-1982
med Joan Jeppesen, bankassistent,
født d. 26.-9.-1960, datter af
Dorris og Ejnar Jeppesen. Parret
har sønnen Kristian, født d. 14.5.-1987.
L.H. er frugtavler. Han overtog
gården d. 1.-1.-1984 fra Esther
Jensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,2 ha., der er 6,2 ha. frugtplatage.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af lade fra
1940, heraf er noget indrettet til beboelse. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af kirsebær og juletræer. Der er elopvarmning. Maskinstation bruges
til markarbejdet.
KOBORGVEJ 14, "KOBORG", NYMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831176.
EJNAR CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1941, søn af Kerstine og Laurids Chri
stiansen.
E.C. overtog gården d. 1.-7.-1962 fra Ejnar Christensen. Nuværende ejer er 5. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af svinestald og lade fra 1962.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1
traktor og elvarme. Maskinstation bruges til markarbejdet.
KOBORGVEJ 18, "LØKKEVANG", NYMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831283.
ERNST KEJ, gårdejer, født d. 12.-12.-1943, søn af Inger og Søren Kej, gift d.
3.-1.-1959 med Ingrid Ansbjerg, husmor, født d. 3.-10.-1937, datter af Johanne og Jens
Ansbjerg. Parret har børnene: Per, født d. 8.-3.-1960, Carsten, født d. 12.-8.-1964,
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Henrik, født d. 15.-7.-1966 og
Rikke, født d. 23.-5.-1973.
Ernst Kej overtog gården d. 1.1.-1959 fra Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
39 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der
er 1,1 ha. eng og forpagtet 19,5
ha.
Stuehuset er opført i 1928 og re
staureret omkr. 1978. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
omkr. 1928 renoveret i 1970 og
tillbygget i 1974, svinestald fra
1928 ombygget til kostald i 1970, lade fra 1928 ombygget til kostald i 1970, maskin
hus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 41
ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn tørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til majshøst. Sønnerne hjælper til på gården.
KOSTERSLEVHUSE 30, "HØJAGERGAARD" KOSTERSLEV, 5471 SØNDERSØ.
KNUD DAMGAARD KNUDSEN, gårdejer. Omtales under Gulleshøj 10.
K.D.K. overtog gården i 1974 fra Hans Jeppesen. Gården er udflyttergård fra
Kosterslev.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 48,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1906 benyttes i dag til opbevaring af korn og halm,
desuden er der lade fra 1906. Der er samdrift med "Ørritslevgaard", Gulleshøj 10,
Søndersø, som K.D.K. også ejer.
KOSTERSLEVVEJ 61, "VESTER
HØJGAARD", KOSTERSLEV,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841062.
INGER JENSEN, pensionist, født
d. 5.-12.-1924, datter af Anna
og Marius Andersen, gift d. 21.3.-1957 med Svend Jensen, født
d. 24.-6.-1904, søn af Petra og
Hans Henrik Jensen. Parret har
sønnen Hans Henrik, født d. 21.8.-1957. S.J. døde i 1979.
S.J. overtog gården i 1942 fra
sin far Hans Henrik Jensen. Han var 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 2 ha., der er frasolgt 17 ha. og der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1856 og
lade fra 1854. Man driver lidt skovdrift på gården. Der er 1 traktor.

KOSTERSLEVVEJ 93, "LYSHØJGAARD", KOSTERSLEV, 5471 SØNDERSØ.
AXEL CLAUSEN, gårdejer. Omtales under Kellebyvej 38.
A.C. overtog gården d. 1.-10.-1990 fra Mogens Overgaard Pedersen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 30,6 ha., der er 1,2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1886. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkr. 1970
og lade fra omkr. 1886. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 3.000 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og konservesærter. Gården drives
som I/S, det ejes af A.C. og hans søn Troels. Dette I/S har også ansat personalet.
A.C. ejer og driver også Kellebyvej 38, 5471 Søndersø.
KOSTERSLEVVEJ 94, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841363.
NIELS PREBEN HANSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1941, søn af Kristine og Niels Marius
Hansen.
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Kristine Hansen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 23,1 ha., der er 0,2 ha. mose og bortforpagtet 17,1 ha.
Stuehuset er restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til ma
skinhus i 1979. Besætningen er på 4 tyrekalve samt nogle få tusinde ænder til slagt
ning. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

KOSTERSLEVVEJ 107, KOSTERSLEVMARK, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-841473.
RICHARD MADSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1944, søn af Gina
og Jens Madsen, gift d. 18.-7.-1970
med Tove Bounaventsen, børne
havepædagog, født d. 19.-8.-1948,
datter af Gudrun Edith Kristina
og Jørgen Bounaventsen. Parret
har børnene: Simon, født d. 10.11.-1971 og Henrik, født d. 1.-5.1975.
R.M. har været på Kalø Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Søndersø og Omegns
Husmandsforening, formand for kvægbrugsudvalget i Nordfyns Husmandsforening, i
repræsentantskabet for Mejeriets Lokalkreds. R.M. overtog gården d. 1.-3.-1973 fra
Ejnar Arnold Kristensen.
Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1952 og 1963, lade fra 1986, maskinhus og udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 31 årskøer og 28 ungdyr af racen RDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og kombifyr. Maskinstation bruges til
markarbejdet.
LANGAGER 28, "LANGAGERGÅRD", SKAMBY, 5471 SØNDER
SØ, tlf. 64-891455.
MOGENS FUGL HANSEN, gård
ejer, født d. 7.-4.-1944, søn af
Eva og Herluf Fugl Hansen, gift
d. 19.-5.-1972 med Kirsten Mari
anne Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 31.-7.-1948, datter
af Ellen Margrethe og Frede
Hansen. Parret har børnene: Lo
ne, født d. 3.-8.-1973 og Lene,
født d. 30.-4.-1975.
M.F.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1971 fra
Erik Fugl Hansen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha.
Stuehuset er opført først i 1800 tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består
af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1934 samt udendørs køresilo.
Gården drives med en alsidig produktion på 22 årskøer, 20 ungdyr og 3 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 4 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 roeoptager, kornloft og
oliefyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
LANGEHEDE 14, "VOLDGAARD", SERUP, 5471 SØNDERSØ.
PREBEN VOLDGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1930, søn af Emma og Jens
Chr. Jensen, gift i 1957 med Gerda Lindgaard, medhjælpende hustru, født d. 23.-
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9.-1931, datter af Kirstine og
Jens Lindgaard. Parret har dat
teren Lene, født d. 3.-7.-1966.
Preben V. Jensen har været på
Ladelund Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1963 fra sin far
Jens Chr. Jensen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
40 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der
er lejet 4,4 ha.
Stuehuset er opført mellem 1897
og 1900, det er løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1867 renoveret i 1959, svinestald fra 1915 renoveret i 1957, bilgarage
og kalvestald fra 1867, lade fra 1864 renoveret i 1930, maskinhus fra 1974 og inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 33 ungdyr af
racerne RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og fremavls
korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm luft samt oliefyr.
Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

LANGEHEDE 18, "SERUPGÅRD", SERUP, 5471 SØNDERSØ.
PETER BENDT HVIID, gårdejer. Omtales under Lufthavnsvej 99, Beidringe, 5270
Odense N, Otterup Kommune.
P.B.H. overtog gården i 1984 fra Torben Nielsen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 41 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1831 og restaureret i 1976. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af fabriksroer, ærter, korn og raps. P.B.H. ejer og driver
også Lufthavnsvej 99, Beidringe, 5270 Odensen N, Otterup Kommune.
LANGEHEDE 19, "SERUP-HØJGAARD", SERUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891154.
KAREN LARSEN, gårdejer, datter af Anna og Max Larsen.
K.L. overtog gården d. 15.-1.-1969 fra sin far Max Larsen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 40,5 ha., der er 5,5 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1850 og løbende restaureret. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af konservesærter, hvede og byg. Der er
2 traktorer, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt oliefyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
LANGEHEDE 91, SØNDERSØ SKOV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891273.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1926, søn af Olga og Marius Jensen, gift d.
17.-4.-1952 med Asta Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-7.-1926, datter af Sine
og Aage Torup Nielsen. Parret har sønnen Torben, født d. 7.-5.-1958.
J.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra Ludvig
Jensen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er udvidet i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1918 restaureret
løbende og ændret til svinestald i 1975, svinestald fra 1918 renoveret i 1974, maskin
hus fra 1976 og foderhus fra 1957. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og
brændefyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
LANGEHEDE 103, "BIRKEGÅRDEN", SØNDERSØ SKOV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64891435.
DANIEL JEPSEN, gårdejer/landbrugslærer, født d. 20.-2.-1931, gift med Jytte Jepsen,
børnehaveklasseleder, født d. 30.-11.-1930.
D.J. er uddannet agronom, han er præstegårdskonsulent og har været amtsrådsmedlem.
D.J. overtog gården d. 20.-5.-1967.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 18 ha.
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ureret og udvidet i 1971. Avls
bygningerne består af svinestald
fra 1978 og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er
hvede, byg og raps. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker og stald
varme til stuehus. Maskinstation
bruges lejlighedsvis.

LERBÆK 19, "STORE LÄGE",
PADDESØ, 5560 AARUP, tlf.
64-831299.
FINN PEDERSEN, gårdejer, født
d. 9.-5.-1936, søn af Annete og
Chr. Pedersen, gift d. 7.-9.-1961
med Ellen Thuesen, bogholder,
født d. 27.-12.-1934, datter af
Anne og Andreas Thuesen. Par
ret har børnene: Allan Kim, født
d. 7.-2.-1962 samt tvillingerne
Jan Kim og Stig Kim, født d.
24.- 11.-1963. E.T. døde i 1975.
F.P.
har siden 1976 boet sammen med Kirsten Moisen, født d. 15.-4.-1954. De har sammen
sønnen Per Kim, født d. 25.-6.-1980.
F.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1960 fra Hans
Larsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 6,8 ha., der er forpagtet 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1935 samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion
på 40 årssøer, der sælges 800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
maltbyg. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.

LINDEGÅRDSVEJ 1, "LINDEGAARD", HAARSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841484.
HANS CHR. ANDERSEN, gårdejer. Omtales under Moderupvej 18, 5471 Søndersø.
H.C.A. overtog gården i 1989 fra Kresten Johnsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1877. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade alle fra 1936. Gården drives sammen med Moderupvej 18. Der er plansilo og korn
tørreri med kold luft. H.C.A. ejer og driver også Moderupvej 18, Moderup, 5471
Søndersø.

LL JULLERUPVEJ 14, "NØRREGAARD", LÅDNE BRØNDSTRUP,
5471 SØNDERSØ.
NIELS OTTO JEPPESEN, gårde
jer. Omtales under Ejlbyvej 124,
5471 Søndersø.
N.O.J. overtog gården d. 1.-9.1987 fra Ejnar Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.800.000.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
korn, sukkerroer og raps. N.O.J. ejer og driver også "Nielsminde", Ejlbyvej 124, 5471
Søndersø.
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LL JULLERUPVEJ 30, MELBY ENDE, 5471 SØNDERSØ.
SVEND ERIK TINGLEV, torvegartner, født d. 17.-7.-1949, søn af Maja og Peter Tin
lev, gift d. 31.-12.-1972 med Ane Marie Hansen, gartner tekniker, datter af Karen og
Verner Hansen. Parret har børnene: Teddy, født d. 11.-9.-1973 og Allan, født d.
8.-2.-1976.
S.E.T. overtog gården d. 1.-8.-1971 fra Karl Emil Hansen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 3,8 ha., der er bortforpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af 4
drivhuse bygget fra 1975-1982. Gården drives udelukkende med plateproduktion bestå
ende af torvevarer og blomster. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og kulfyr.
Sønnerne hjælper til med driften.
LL JULLERUPVEJ 44, 5471 SØN
DERSØ.
HOLGER HANSEN, gartneriejer,
født d. 31.-3.-1956, søn af Henny
og Preben Hansen, gift d. 29.-7.1977 med Inger Svendsen, med
hjælpende hustru, født d. 23.-4.1955, datter af Klara og Reinholt Svendsen. Parret har børne
ne: Johnny, født d. 28.-5.-1977
og Randi, født d. 18.-2.-1980.
H.H. har været på Vildvorde
Gartnerskole. Han overtog går-

den d. 10.-7.-1986.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 1,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1885 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af 6
drivhuse fra 1964-1988, heraf de 3 med gardiner, desuden er der fyrrum fra omkr.
1970. Gården drives som potteplantegartneri med ca. 4.000-5.000 stueplanter. På gart
neriet er ansat 2 faste medhjælpere og 2 deltidsmedhjælpere.

LL JULLERUPVEJ 48, MELBY-ENDE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841467.
JØRN NIELSEN, chauffør, født d. 19.-3.-1952, søn af Vera og Børge Nielsen, gift d.
2.-8.-1986 med Lizzi Weng, butiksassistent, født d. 1.-11.-1957, datter af Inger og
Torben Weng. Parret har børnene: Jesper, født d. 17.-2.-1977, Mogens, født d. 22.-2.1979 og Charlotte, født d. 27.-10.-1987.
J.N. overtog gården d. 1.-7.-1986.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1877 og restaureret i 1987 og 1989. Avlsbygningerne består
af lade. Der er oliefyr på gården.
LYKKESBORGVEJ 27, "MOSEGAARD", GAMBY ST., 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-801062.
JØRGEN MOSEGAARD JENSEN,
gårdejer. Omtales under Farsbøl
levej 48.
Gården beboes af Herluf Jensen,
gårdejer, født d. 13.-1.-1917, søn
af Anna og Anthon Jensen, gift
d. 22.-5.-1946 med Laura Mosegaard Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 29.-10.-1921, dat
ter af Agnes og Alfred Jensen.
Parret har børnene: Jørgen, født d. 24.-2.-1948 og Elise, født d. 19.-3.-1951.
H.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1971 fra sin
svigerfar Alfred Jensen. H.J. var forpagter af gården fra 1947 til 1971. J.M.J. overtog
gården d. 1.-7.-1989 fra sin far Herluf Jensen. J.M.J. er 11. generation på gården.
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Stuehuset er opført i 1822 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1885 ombygget til svinestald i 1972, vognport fra 1923, svinestalde fra 1885,
lade fra 1886 løbende renoveret og maskinhus fra 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold
luft. J.M.J. ejer og driver også "Lykkemosen", Farsbøllevej 48, Gamby, 5471 Søndersø.

LÅGEVEJ 11, "LILLE LÅGE",
PADDESØ, 5560 AARUP, tlf. 64831055.
BENDT HANSEN, gårdejer, født
d. 8.-4.-1927, søn af Anne-Marie
og Klaus Hansen, gift d. 11.-4.1955 med Anny Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 28.-10.1925, datter af Anne Kathrine og
Edvard Hansen. Parret har bør
nene: Dorrit, født d. 1.-5.-1956
og Anne-Marie, født d. 7.-6.-1965.
B.H. har været på Korinth Land
brugsskole, han er amtsformand for LFO Fyn 1. B.H. forpagtede gården d. 1.-12.-1954
og overtog den d. 1.-12.-1962 fra sin far Klaus Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1700 tallet og restaureret i 1962 og 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald fra omkr. 1900, kølehus fra 1979 og maskinhus fra
1970. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 100 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvidkål, jordbær og korn. Der er 2
traktorer, 1 maskinmarkvandingsanlæg, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft
samt brændefyr. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet. På gården er ansat
20-30 sæsonarbejdere.
LÅSELEDVEJ 6, "SKOVSGAARDE", FARSTRUP, 5471 SØNDER
SØ, tlf. 64-801092.
NIELS MAGNUS LARSEN, gård
ejer, født d. 25.-12.-1941, søn af
Inger Marie og Magnus Chr. Lar
sen, gift d. 13.-4.-1963 med Er
na Jørgensen, sygeplejerske, født
d. 17.-8.-1941, datter af Anna
Rasmine og Jefta Peter Jørgen
sen. Parret har børnene: Anne
Dorthe, født d. 13.-9.-1963, Vi
beke, født d. 29.-3.-1966 og Niels Peter, født d. 6.-4.-1968.
N.M.L. overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sin far Magnus Chr. Larsen. Nuværende ejer
er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden d. 1.-10.-1912.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33 ha., der er 0,8 ha. fredskov og 1,1 ha. eng. Yder
ligere 18 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1880'erne og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1880'erne begge renoveret i 1973, ny svinestald fra 1978,
garage og lo samt lade fra 1880'erne og maskinhus fra 1976. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 400-500 stk. årligt, desuden er der 1 års ammeko og 4 ungdyr
alle krydsninger samt nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
sukkerroer og vinterraps. Der er 2 traktorer, anpart i mejetærsker, tårnsilo og kombifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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64-841130.
KNUD OTTO ANDERSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1939, søn af Maren og Johannes An
dersen, gift d. 9.-6.-1962 med Inger Hansen, medhjælpende hustru, født d. 7.-3.-1942,
datter af Rigmor og Karl Hansen. Parret har børnene: Hans, født d. 21.-11.-1962 og
Jørgen, født d. 16.-6.-1967.
K.O.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far
Johannes Andersen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 35,3 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 2 ha. mose og
kratskov. Yderligere 15 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1862. Avlsbygningerne består af kvægstald og hestestald fra
1858 begge ombygget til svinestald i 1978, svinestald fra 1858 ombygget i 1978, lade
og maskinhus begge fra 1862. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der
sælges ca. 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter,
sukkerroer, vinterraps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MADERUPVEJ 82, "STÆVNSBOGAARD", MADERUP, 5471 SØNDDERSØ, tlf. 64-841358.
TORBEN BO PETERSEN, gård
ejer, født d. 15.-8.-1940, søn af
Lillian og Thorkild Petersen, gift
d. 6.-4.-1963 med Birthe Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 4.5.-1940, datter af Anna og Peter
Nielsen. Parret har børnene: Jet
te, født d. 28.-12.-1966 op Jacob
Bo, født d. 11.-4.-1970.
T.B.P. er i repræsentantskabet
for Tulip. Han overtog gården i
1977 fra sin far Thorkild Petersen. Nuværende ejer er mindst 5. generation på gården,
som har været fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 47 ha. Der er 13 ha. mose og
skov.
Stuehuset er opført i 1854 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består kvægstald
fra 1943 ombygget til svinestald i 1979, svinestald ombygget og tilbygget i 1979 med
ny sostald, lade fra ca. 1932, maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 210 årssøer, der sælges ca. 4.200 smågrise og ca. 500-600 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, rug, foderærter, vinter
raps og læggekartofler til eksport. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
MADERUPVEJ 85, "ØSTERGAARD", MADERUP, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-841284.
PAULA PEDERSEN, gårdejer,
født d. 5.-4.-1936, datter af Magrethe og Niels Christian Lar
sen, gift d. 8.-5.-1959 med An
ders Pedersen, født d. 28.-6.-1929,
søn af Astrid og Vilhelm Peder
sen. Parret har børnene: Niels
Christian, født d. 6.-7.-1961,
Hanne Dorte, født d. 26.-4.-1966
og Flemming Stig, født d. 4.-1.-1972. A.P. døde i 1989.
P.P. overtog gården i 1959 fra Marius Madsen. Gården var tidligere fæstegård under
"Gyldensteen".
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Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge genopført efter brand i 1905, svinestalden er ombygget til
kostald i 1975, desuden er der roehus og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 sprinklermarkvandings 
anlæg. Sønnen Niels Christian er bestyrer på gården.
MARGÅRDSVEJ 10, "MARGÅRD",
5471 SØNDERSØ.
HANS FLEMMING HANSEN,
godsejer, omtales under Søndersøvej 363, 5471 Søndersø.
H.F.H. overtog gården i 1982 fra
Schøler.
Ejendomsskyld 16.900.000. Areal
362 ha., der er 75 ha. fredskov.
Hovedbygningen, som er et fre
det slot, er opført i 1745 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne er fra 1900, der er maskinhus fra 1986 og arbejderbolig fra 1847. Der er kombifyr. H.F.H. ejer og driver også "Vigerslevgård", Søndersøvej 363, 5471 Søndersø.
MELBYVEJ 27, MELBY, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-861327.
OVE LYKKEGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-12.-1937, søn af Ingeborg og
Marius Lykkegaard Pedersen, gift d. 12.-9.-1964 med Kirsten Holmsgaard Larsen, med
hjælpende hustru, født d. 19.-7.-1938, datter af Ella og Aksel Larsen. Parret har
børnene: Søren, født d. 3.-3.-1972 og Mette, født d. 4.-11.-1975.
O.L.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Rasmus
Andersen. Gården har tidligere været fæstegård unden "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 20 ha., der er 1 ha. beplantet grusgrav.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1938, svinestald fra omkr. 1900 ombygget i 1964 og 1972, lade fra omkr.
1900 og maskinhus fra omkr. 1925. Gården drives med en alsidig produktion på 25
årskøer af racen Jersey, samt 25 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plan
silo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården ansat 1 fast medhjælper.
O.L.P. ejer og driver også Kælebro 11, Grindløse, 5400 Bogense, og han er medejer af
Krogen 19, Grindløse.

MELBYBEJ 30, MELBY, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-861093.
JOHANNES HANSEN, gårdejer,
født d. 6.-12.-1906, søn af Johan
ne Marie og Peder Hansen, gift
d. 8.-6.-1935 med Esther Kirsti
ne Olsen, husmor, født d. 14.5.-1910, datter af Martha og
Jens Peder Olsen. Parret har
børnene: Else Marie, født d. 16.12.-1936, Keld Peter, født d.
28.-12.-1938 og Anne-Birthe,
født d. 17.-6.-1939.
J.H. har været på Dalum Landbrugesskole. Han overtog gården i 1935 fra sin mor
Johanne Marie Hansen. Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 13,5 ha. Jorden er borforpagtet.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade alle fra 1887, svinestald fra 1932, maskinhus fra 1932-33 samt
inden- og udendørs køresiloer.
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MELBYVEJ 42, "MELBYGAARD", MELBY, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-861487.
POUL ERIKSEN, gårdejer, født d. 4.-12.-1932, søn af Inger og Erik Eriksen, gift d.
12.-5.-1956 med Rita Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 29.-1.-1935, datter af
Karen og Poul Poulsen. Parret har børnene: Ove, født d. 24.-4.-1957 og Hanne, født d.
9.-5.-1960.
P.E. er ejendomshandler, han har været på Dalum Landbrugsskole. P.E. overtog gården
i 1975 fra Aksel Jensen. Gården er udflyttet fra Melby i 1864.
Ejendomsskyld 1.760.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1864 ombygget til svinestald i 1975, svinestald fra 1864 moderniseret i 1975,
lade fra 1941 og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af sukkerroer, vinterraps, rug, maltbyg og hvede. Der er 1 traktor og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
MIDDELFARTVEJ 105, "NØRRELØKKE-SULEGÅRD", EJLSKOVBY, 5400 BOGENSE, tlf. 64813342.
KARSTEN SKOVSGAARD, teknisk
direktør, født d. 22.-2.-1952, søn
af Frida og Knud Skovsgaard,
gift d. 22.-9.-1984 med Leonore
Waldorff, socialpædagog, født d.
25.-11.-1943, datter af Eleonore
og Knud Waldorff. Parret har
børnene: Torben, født d. 6.-7.1963, Jacob, født d. 28.-10.-

1969 og Iben, født d. 26.-2.-1977.
K.S. overtog gården d. 1.-5.-1987 fra John Serve.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1754 og restaureret omkr. 1980. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde fra 1754 ændret til beboelse omkr. 1980 samt lade fra 1966.
Besætningen består af 2 rideheste. Der er kombifyr.

MODERUPVEJ 2, "VESTERGAARD", MODERUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841259.
HANS HENNING MADSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1941, søn af Maren og Aksel Mad
sen, gift d. 28.-4.-1990 med Lilian Ravn, fysioterapeut, født d. 12.-7.-1951, datter af
Esther og Villiam Ravn.
H.H.M. har vært på Hammerum Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i Landbofor
eningen. H.H.M. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin far Aksel Madsen.
Ejendomsskyld 1.000.000., er under omvurdering. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 20,6 ha.,
der er 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er genopført i 1949 efter brand og løbende vedligeholdt. Alsbygningerne, der
er genopført efter brand i 1949, består af kvægstald, svinestald og lade, desuden er
der maskinhus fra 1980 og udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af vinterbyg, vinterhvede, rug, vinterraps, vårbyg, foderærter og
sukkerroer. Der er 3 traktorer, anpart i mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MODERUPVEJ 6, "HARRESHØJ", MODERUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841196.
POUL ERIK MIKKELSEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1956, søn af Karen og Aksel
Mikkelsen, gift d. 17.-5.-1986 med Anne-Mette Poulsen, lærer, født d. 20.-2.-1956,
datter af Aase og Jørgen Poulsen. Parret har børnene: Jesper, født d. 23.-10.-1986 og
Lene, født d. 23.-8.-1989.
P.E.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra sin
far Aksel Mikkelsen.
Areal 38,5 ha.
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1916 og løbende moderniseret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1916 ombygget til svine
stald i 1978, svinestald og lade
fra 1916, maskinhus fra 1978 og
gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca.
2.500 stk. årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps, fo
derærter, hvede, maltbyg og vin
terbyg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
MODERUPVEJ 18, "MODERUP
NYGAARD", MODERUP, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-841484.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 11.-5.-1948, søn
af Marie og Arne Andersen, gift
d. 6.-1.-1973 med Kirsten Rask
Andersen, kontorassistent, født
d. 29.-4.-1952, datter af Ketty
og Johannes Andersen. Parret
har børnene: Søren, født d. 4.6.-1974 og Lars, født d. 15.-9.1978.
H.C.A. overtog gården 1972 fra Ellen Larsen. Gården er udflyttergård fra Moderup.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og gradvist gennemgribende moderniseret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1882 ombygget til svinestald i 1974, svinestald fra 1882
moderniseret i 1974, svinestald fra 1976, fedestald og halmlade fra 1978, maskinhus
fra 1976 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der
sælges ca. 3.000 smågrise årligt, desuden er der 2 årsammekøer samt 2 slagtekalve af
racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er foderærter, vinterraps, sukker
roer, hvede, maltbyg og byg til fremavl. Der er 3 traktorer, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. H.C.A.
ejer og driver også "Lindegaard", Lindegårdsvej 1, Haarslev, 5471 Søndersø.

MODERUPVEJ 24, "GL. BARNEHØJ", MODERUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841139.
HANS KRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1951, søn af Edith og Mads
Herluf Jakobsen, gift d. 6.-12.-1980 med Annette Brinkmann, beskæftigelsesvejleder,
født d. 22.-6.-1955, datter af Anna og Poul Brinkmann. Parret har børnene: Lone, født
d. 9.-10.-1980 og Andreas, født d. 12.-7.-1984.
H.K.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1976 fra
Jørgen Bendtsen.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 14,4 ha., der er forpagtet 46,8 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1979, svinestald ombygget til ungdyrstald i 1980, foderlade fra 1985, gylle
tanke samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede, vinterbyg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og staldvarme til
stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast
medhjælper og 1 skoledreng. H.K.J. ejer og driver også Gulløkken 55, Moderup, 5471
Søndersø.
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MØLLEBJERGVEJ 13, "MOSELY",
VIDERNE, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-801429.
ANDY NILSEN, smed, født d.
11.-6.-1966, søn af Sonja og John
Nielsen, borsammen med Mette
Olsen, serigraf, født d. 6.-11.1966, datter af Annelise og Jør
gen Olsen.
A.N. overtog gården d. 1.-1.-1989
fra Anne-Mette Juhl Jensen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal
0,55 ha., der er forpagtet ca. 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1777 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af hestestald
fra 1988. Besætningen består af 1 hest.

MØLLEBJERGVEJ 15, VIDERNE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801584.
BØRGE FAURSKOV JENSEN, saddelmager, født d. 23.-1.-1920, søn af Ane Kathrine
og Niels Albert Jensen, gift d. 19.-11.-1944 med Ebba Pedersen, husmor, født d.
15.-2.-1923, datter af Maren og Rasmus Pedersen. Parret har børnene: Ruth, født d.
15.-10.-1945, Tove, født d. 1.-7.-1946, Lise, født d. 4.-9.-1951, Niels, født d.
20.-8.-1959 og Ketty, født d. 14.-2.-1961.
B.F.J. overtog gården d. 11.-6.-1965 fra Ebbe Skovgaard Larsen.
Ejendomsskyld 270.000. Areal 1,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1942 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af lade
og værksted fra 1965. Besætningen består af får og høns. Der er 1 traktor og fast
brændselsfyr.
MØLLEBJERGVEJ 19, VIDERNE,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801470.
JOHANNES NIELSEN, gartner,
født d. 7.-9.-1926, søn af Rasmine og Aksel Nielsen, gift d. 17.6.-1956 med Edith Louise Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 13.-5.-1934, datter af Inger
og Emanuel Nielsen, opvokset
ved Jensigne Andersen. Parret
har børnene: Gylla, født 30.-9.1957 og Bent, født 19.-5.-1962.
J.N. overtog gården d. 1.-5.-1956 fra Osvald Pedersen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 3,8 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1700 tallet og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består
af lade fra 1947. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn
og græs. Der er 2 traktorer, 1 sprinklermarkvandingsanlæg og kombifyr. Maskinstation
bruges til markarbejdet.
MØLLEGYDEN 10, "SØNDERGAARD", EJLSKOV, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-831090.
ANDERS JESPERSEN, gårdejer,
født d. 12.-7.-1904, søn af Mari
anne og Hans Henrik Jespersen,
gift d. 25.-11.-1934 med Dagmar
Pinegaard, husmor, født d. 6.10.-1904, datter af Else og Hans
Pinegaard. Parret har børnene:
Inger, født d. 25.-12.-1937, Ib,
født d. 18.-7.-1942 og Grethe,
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A.J. overtog gården i 1941 fra sin far Hans Henrik Jespersen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 9,9 ha., der er frasolgt 27,5 ha. Der er 2,2 ha.
marginaljord og bortforpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og restaureret i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra omkr. 1847. Der er kombifyr på gården.

MØLLEGYDEN 19, "AAGÅRDE" EJLSKOV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831007.
STIG JAKOBSEN, proprietær, født d. 31.-5.-1933, søn af Helga og Peter Jakobsen.
S.J. er udlært smed. Han overtog gården d. 1.-2.-1978 fra Jørgen Peter Jørgensen.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 81 ha., der er 4 ha. eng.
Forpagterboligen er fra 1951. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1980-1987,
maskinhuse fra 1770 og 1982 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
170 årssøer, der produceres 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps, ærter og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fodermester. S.J. ejer og driver også
Skåstrupvej 45, 5400 Bogense.
MØLLEGYDEN 20, EJLSKOV, 5471 SØNDERSØ.
JAKOB ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 5.-12.-1903, søn af Kerstine og Peter Jakob
sen Østergaard, gift d. 29.-11.-1927 med Anna Troelsgaard, husmor, født d. 14.-3.1901, datter af Kerstine og Morten Troelsgaard. Parret har sønnen Børge, født d.
16.-3.-1928.
J.Ø. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1928 fra Jens
Fryelund.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 5 ha., der er bortforpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af lade fra omkr. 1965.
MØLLLEGYDEN 26, "TIDSEL
HOLM", NYMARK, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-831233.
EJNAR JEPPESEN, frugtavler,
født d. 16.-7.-1932, søn af Thora
og Kristian Jeppesen, gift d. 18.5.-1957 med Dorris Arndal, med
hjælpende hustru, født d. 9.-5.1938, datter af Anna og Valde
mar Arndal. Parret har datteren
Joan, født d. 26.-9.-1960.
E.J. er i Ligningskommissionen i
Søndersø. Han overtog gården d.
4.-2.-1969 fra sin far Kristian Jeppesen. Nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Jorden er beplantet med
frugtplantage.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret først i 1970'erne. Avlsbygningerne består af
lade fra 1911 og kølehus fra 1978. Gården drives som frugtplantage med æbler og
solbær. Der er 2 traktorer, 1 sprøjte og kombifyr. Ved frugtplantagen er ansat nogle
sæsonarbejdere.
MØLLEGYDEN 29, NYMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831370.
SVEND ANDERSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1933, søn af Johanne og Hans Peter An
dersen, gift d. 3.-1.-1959 med Ruth Nielsen, husmor, født d. 17.-10.-1937, datter af
Amanda og Niels Nielsen. Parret har børnene: Erner, født d. 28.-11.-1960, Vagn, født
d. 26.-11.-1963 og Gert, født d. 16.-3.-1966.
S.A. overtog gården d. 1.-4.-1958 fra Niels Hansen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Gården er udstykket fra
"Nymarksgården" og blev bygget som statsejendom på 6 ha. i 1940.
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Møllegyden 29's stuehus er op
ført i 1940 og restaureret i
1978- 79. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1940 og 1980,
maskinhuse fra 1983 og 1986,
gylletank og udendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 42 årskøer, 10 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer og konservesærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker og staldvarme til stuehus.
Sammen med sønnerne drives ialt 3 gårde, på samlet 56 ha., derudover er der 24 ha. i
forpagtning.
MØLLEGYDEN 36, "DAMGAARD", NYMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831876.
JOHN RIIS, pensionist, født d. 6.-9.-1933, søn af Mary Alice og Svend Riis. J.R. har
sønnerne: Peter, født d. 12.-9.-1948 og Ole Asbjørn, født d. 5.-6.-1950.
J.R. overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Paula Løbnitz.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald og grise
stald alle fra 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
elefantgræs. Der er oliefyr på gården.

MØLLEGYDEN 40, NYMARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831500.
KAREN LARSEN, pensionist,
født d. 19.-4.-1909, datter af
Anna og Jørgen Pedersen, gift d.
28.-10.-1930 med Ejnar Larsen,
husmand, født d. 1.-4.-1905, søn
af Kerstine og Jens Larsen. Par
ret har børnene: Kaj, født d. 3.3.-1932, Jørgen, født d. 28.-7.1934 og Anna, født d. 25.-2.-1948.
K.L. overtog gården d. 13.-5.1946 fra sin far Jørgen Peder
sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 220.000. Areal 4,4 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Der er 1,1 ha. mose, og
resten af jorden 3,3 ha. er bortforpagtet til sønnen Jørgen.
Stuehuset er opført omkr. 1770 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1770 og lade fra omkr. 1900. Der er brændselsfyr på gården.

MØLLEGYDEN 54, "KALUNBORG", NYMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831712.
MARIUS NIELSEN, landmand, født d. 28.-1.-1914, søn af Hansigne og Mads Nielsen,
gift d. 11.-6.-1954 med Karoline Nielsen, husmor, født d. 9.-5.-1915, datter af Kamilla
og Karl Nielsen. Parret har datteren Bodil, født d. 27.-1.-1955.
M.N. overtog gården d. 1.-5.-1950 fra Karl Madsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1930 og lade fra omkr. 1865. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til markarbejdet.

MØLLEGYDEN 97, "VOLDBJERG", SKOVSGÄRDE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831910.
MERETHE LYDERSEN, kontorassistent, født d. 25.-5.-1968, datter af Agnethe og
Ejvind Lydersen, bor sammen med Kent Schjødt Jensen, maskinarbejder, født d.
16.-5.-1966, søn af Tove Fevre og Ib Schjødt Jensen.
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Merethe Lydersen overtog gården
d. 15.-2.-1989 fra Nymark Tøm
rer- og Snedkerforretning.
Ejendomsskyld 380.000. Areal
0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1806 og re
staureret i 1986. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald
og lade alle fra 1806. Besætnin
gen består af høns, lidt kreaturer
og får. Der er elvarme på går
den.
MØLLEVEJ 12, "MØLLEGAARD",
MADERUP, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-841016.
CARL PETER DUUS, gårdejer,
født d. 9.-5.-1924, søn af Chri
stine og Chr. Julius Duus, gift d.
5.-7.-1947 med Marie Freltoft
Jørgensen, hjemmehjælper, født
d. 1.-5.-1926, datter af Vilhelmine og Hans Jørgensen. Parret
har børnene: Bodil, født d. 17.12.-1948, Jørgen, født d. 14.5.-1950, Gunnar, født d. 31.-7.1952, Sigrid, født d. 14.-12.-1953, Karsten, født d. 10.-7.-1957 og Henrik, født d.
6.-7.-1960.
C.P.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra sin
far Chr. Julius Duus. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1839. På gården var der tidligere en hollandsk vindmølle, som blev
drevet indtil sidst i 1930'erne, den er i den Fynske Landsby.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1887 ombygget til hestestald i 1978, svinestalde fra 1887 og 1967 samt lade
fra 1926. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt, desuden
er der 3 følhopper, 2 Dansk Varmblod og 1 Haflinger, alle stambogsførte og kårede.
Planteproduktionens salgsafgrøder er konservesærter og rug. Der er 3 traktorer, 1 bugsermejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
MØLLEVEJ 16-18, "MADERUPGAARD", MADERUP, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-841499/30-695199.
MOGENS GREVENSHØJ NIELSEN,
proprietær, født d. 16.-12.-1945,
søn af Marie og Arne Nielsen,
gift d. 19.-2.-1971, med Marie
Elise Møller, kontorassistent,
født d. 22.-2.-1947, datter af Eri
og Peter Møller. Parret har bør
nene: Marlene, født d. 12.-8.-1972
og Marcus Christian, født d. 14.5.-1978.
M.G.N. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1974
fra sin far Arne Nielsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som kan føres
tilbage til 1200 tallet, den har været Birkedommergård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld under omvurdering. Areal 125 ha., heraf tilkøbt 67 ha. Der er 20 ha.
skov og mose. Yderligere 35 ha. er forpagtet.

-406-

Stuehuset er opført i 1859 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930'erne ombygget til løsdriftstald i 1977, spaltestald fra 1980, lade fra
1730 ombygget i 1930'erne og 1990, maskinhus fra 1975 og gylletank. Besætningen
består af 70 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, vinterraps, hvede, byg, rug,frøgræs og konservesærter. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

MØLLEVEJ 25, "MOSEGAARD", MADERUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841654.
ARNE HALKJÆR, gårdejer, født d. 4.-9.-1946, søn af Mine og Anders Halkjær, gift d.
8.-2.-1975 med Bente Vobbe, butiksassistent, født d. 9.-9.-1950, datter af Fie og Poul
Vobbe. Parret har børnene: Pia, født d. 9.-7-.1975 og Henrik, født d. 6.-7.-1978.
A.H. overtog gården i 1978 fra Poul Erik Pedersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 10,2 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1852 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1852 ombygget til hestestald, lade fra 1852 og maskinhus fra 1980. Gården
drives med ægproduktion, bestanden er på 1.330 fritgående høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, byg og rug. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, trådsilo og korn
tørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MØLLEVEJ 45, "DYBÆKSGAARD", MODERUP, 5471 SØNDERSØ.
JØRGEN BRØNDGAARD MADSEN, gårdejer. Omtales under Fjællebrovej 2, Svend
strup.
J.B.M. overtog gården i 1987 fra Eigil Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., der er 1 ha. mose og skov. Yderligere 1 ha. er
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1930 anvendes til kornlager samt maskinhus fra 1930. Gården
drives udelukkende med plateproduktion bestående af rug, vinterraps, byg og sukker
roer. Der er maskinfællesskab med Fjællebrovej 2. Der er plansilo og korntørreri med
kold luft. J.B.M. ejer og driver også Fjællebrovej 2, Svendstrup, 5471 Søndersø.

NELLERODGYDEN 9, "STORE
NELLEROD", HINDEVAD, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831141.
HANS JUUL NELLEROD, gård
ejer, født d. 24.-12.-1929, søn af
Ingeborg og Carl Chr. Nellerod,
gift d. 5.-6.-1964 med Bodil Ro
sendal, fysioterapeut, født d.
29.-9.-1926, datter af Elise og
Svend Rosendal. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 7.-8.-1964
og Carl Chr., født d. 20.-12.-1965.
H.J.N. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1964 fra sin mor Ingeborg Nellerod.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 61 ha., der er 12 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1866 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1907, svinestalde fra 1959 og 1974, lade fra 1907 og maskinhus fra 1975.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
NELLERODGYDEN 28, "HAUGAARDHUS", HINDEVAD, 5471 SØNDERSØ.
JØRGEN CHRISTIAN HANSEN, gårdejer. Omtales under Nellerodgyden 34.
J.C.H. byggede selv gården i 1970.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 1,7 ha.
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og udlejet. Der er kombifyr på gården.
J.C.H. ejer og driver også Nellerodgyden 34.

NELLERODGYDEN 34, "HAU
GAARD", HINDEVAD, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831516.
JØRGEN CHRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 25.-7.-1944, søn
af Kerstine og Aage Christian
Hansen, gift d. 23.-1.-1965 med
Else Marie Jensen, husassistent,
født d. 8.-8.-1945, datter af Ol
ga og Anker Gustav Jensen. Par
ret har børnene: Claus, født d.
20.-10.-1964 og Heidi, født d.
17.-2.-1972.
J.C.H. er brandmand ved Søndersø Kommune. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra sin
svigerfar Anker Gustav Jensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 2 ha. skov og forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1779 og restaureret i 1979 og 1986. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fral779 og 1935, svinestalde fra 1779, 1935 og 1978, halmhus fra 1980 og
maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges
1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. J.C.H. ejer
og driver også Nellerodgyden 28.
NELLERODGYDEN 40, "DYRENDAL", HINDEVAD, 5471 SØNDER
SØ, tlf. 64-831561.
JENS HANSEN, gårdejer, født d.
8.-10.-1959, søn af Inge og Poul
Erik Hansen, gift d. 18.-9.-1982
med Hanne Dahl, landbrugstekni
ker, født d. 16.-4.-1960, datter
af Kirsten og Bent Dahl. Parret
har sønnen Jacob, født d. 12.-2.1988.
J.H. har været på Ladelund og
Dalum landbrugsskoler. Han

overtog gården d. 1.-1.-1985 fra Carl Erik Larsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 4,7 ha., der er 0,7 ha. vej og gårdsplads.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1968 renoveret i 1987 og ændret til svinestald, svinestald fra 1968 renoveret i
1987, lade og maskinhus fra 1970 samt gylletank. Gården drives med en svineprodukti
on på 120 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og produceres 1.500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, roer og korn. Der er 2 traktorer,
plansilo, korntørreri med varm luft og kombifyr. Maskinstation bruges til markarbej
det. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
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NELLERODGYDEN 50, "SKOVLUND", HINDEVAD, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831010.
PETER LARSEN, landmand, født d. 25.-3.-1903, søn af Nilsigne Marie Kerstine og
Emil Larsen, gift d. 25.-3.-1937 med Petra Andrea Olsen, husmor, født d.
29.-10.-1906, datter af Marie og Peter Olsen. Parret har børnene: Grethe, født d.
28.-4.-1932 og Emil, født d. 12.-9.-1938.
P.L. overtog gården d. 1.-4.-1949 fra Dorris Havborg.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 0,55 ha., der er frasolgt 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1964-65. Avlsbygningerne består af
svinestald fra først i 1800 tallet. Der er oliefyr på gården.

NYMARKSGYDEN 61, "ST. KØBESKOV", KØBESKOV, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801046.
RASMUS ERIK BUSE, gårdejer, født d. 12.-6.-1924, søn a Gerda og Andreas Buse, gift
d. 30.-10.-1953 med Esther Jensen, medhjælpende hustru, født d. 20.-2.-1932, datter
af Kristina og Kasper Jensen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 28.-11.-1955 og
Niels Erik, født d. 31.-3.-1962.
R.E.B. forpagtede gården i 1953 og overtog den d. 1.-11.-1968 fra 2 brødre og søste
ren Hansen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 47,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1790, det er løbende restaureret og vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1955 ombygget til svinestald i 1977, svinestald fra
1956, lade fra 1867 ændret til svinestald i 1977, lade fra 1938, maskinhus fra 1978 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.400 smågrise og produceres 300 slagtesvin årligt, desuden er der 2 års ammekøer af racen
Simmentaler og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, sukkerroer, vinter
sæd, ærter og vårbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Niels Erik
Buse, der har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler, er medhjælper på gården,
han bor hjemme og skal senere overtage ejendommen.

NYMARKSVEJ 1, NYMARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831107.
BENT EGELUND, gårdejer, født
d. 8.-5.-1942, søn af Sigrid og
Thorvald Egelund. S.E. døde i
1980 og T.E. bor stadig på går
den.
B.E. overtog gården d. 1.-1.-1979
fra sin far Thorvald Egelund.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 11
ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er
forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret omkr. 1974-75. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1940, 1976, 1977 og 1980 samt maskinhuse fra 1974-75 og 1987. Går
den drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker og 1 sprinklermarkvandingsanlæg. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NYMARKSVEJ 9, "MØRKEMOSE",
NYMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-831678.
EDITH CHRISTENSEN, husejer,
født d. 12.-4.-1923, datter af
Ellen og Jørgen Jørgensen, gift
d. 15.-11.-1947 med Theodor
Christensen, husmand, født d.
5.-2.-1922, søn af Amalie og
Kristian Anders Christensen.
Parret har børnene: Ejnar, født
d. 24.-3.-1948, Bodil, født d.
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25.-8.-1949 samt tvillingerne Leo og Ole, født d. 21.-8.-1960.
E.C. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sin mor Ellen Jørgensen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1777 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1777.

NYMARKSVEJ 12, NYMARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831070.
EJNAR SKOVGAARD LARSEN,
gårdejer, født d. 20.-6.-1940, søn
af Jenny og Anders Christian
Larsen, gift d. 17.-2.-1968 med
Karen Buse, husmor, født d. 5.3.-1942, datter af Mary og Jens
Buse. Parret har børnene: Hen
rik, født d. 1.-6.-1970 og Lars,
født d. 6.-4.-1974.
E.S.L. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-3.-1968 fra sin far Anders Christian Larsen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 27 ha. Der er 0,55 ha. skov, 0,55
ha. mose og forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstalde og svinestalde fra
1932 og 1979, lader fra 1932, 1933, 1977 og 1978 samt maskinhus fra 1975-76. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er fabriksroer, konservesærter, fremavlsbyg og fremavlshvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
NYMARKSVEJ 19, "NYMARKSGAARDEN", NYMARK, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831202.
ALISON BORCH-JOHANSEN,
gårdejer, født d. 3.-3.-1913, dat
ter af Violet og Arundel Evelyn
Norie, gift d. 14.-10.-1948 med
Eigil Borch-Johansen, født d. 2.2.-1899, søn af Elise Borch og
Johan Johansen. Parret har bør
nene: Anne og Ole. E.B.J. døde i
1989.
A.B.J. er oversætter. E.B.J. overtog gården d. 25.-8.-1950 fra Fonnesbech Sandbjerg.
Gården er tidligere hovedgård.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 13,3 ha., der er 0,5 ha. skov og bortforpagtet 9,9 ha.
Stuehuset er opført i ultimo 1600 og 1715, det er løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og lade fra 1868 samt garage og maskinhus fra ultimo 1600.
NØRRELØKKE 17, HJORTEBJERG,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-811536.
JENS PETER MADSEN, husmand,
født d. 13.-12.-1907, søn af Ma
rie og Hans Madsen, gift d. 20.5.-1938 med Karoline Kerstine
Madsen, husmor, født d. 15.-3.1917, datter af Karen Dorthea
og Rasmus Madsen. Parret har
børnene: Anne, født d. 6.-7.-1939,
Jørgen Vagn, født d. 29.-4.-1941,
Karl Frede, født d. 13.-12.-1945,
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Ole Birger, født d. 12.-2.-1949 og Helge Erik, født d. 29.-8.-1951.
J.P.M. overtog gården d. 1.-10.-1937 fra Hans Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 5,5 ha., der er forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1932,
svinestald fra 1960 og udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af maltbyg. Der er 1 traktor og oliefyr. Maskinstation bruges til
markarbejdet.
NØRRELØKKE 49, NØRRELØKKEN, 5400 BOGENSE, tlf. 64811250.
HANS NIELSEN, husmand, født
d. 24.-6.-1917, søn af Hansigne
og Jens Marius Nielsen. H.N. har
børnene: Benno, født d. 17.-1.1951, Ulla, født d. 12.-9.-1952 og
Erik, født d. 26.-10.-1961.
H.N. er repræsentant for EFLA
(Fyns Værket). Han overtog går
den i 1950 fra sin far Jens Mari
us Nielsen. Ejendomsskyld 410.000. Areal 6 ha., der er 0,27 ha. mose og bortforpagtet
1,1 ha. Stuehuset er opført sidst i 1800 tallet og restaureret i 1983. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1955 og lade fra 1929. Der er 1 traktor og kombifyr.
NØRRELØKKE 57, "LØKKEGÅR
DEN", NØRRELØKKEN, 5400
BOGENSE, tlf. 64-813420.
MOGENS CHRITENSEN, frugtav
ler, født d. 17.-1.-1950, søn af
Minna og Egild Christensen, gift
d. 22.-11.-1987 med Ulla Han
sen, kontorassistent, datter af
Aase og Poul Hansen. Parret har
børnene: Mads Julius, Martin og
Mette.
M.C. er seniorsergent ved Fynske Livregiment, han er uddannet frugtavler på Søhus
Frugtavler- og gartnerskole, er i avlerbestyrelsen for Frigodan samt næstformand for
Dansk Erhvervsfrugtavls Fynskreds. M.C. overtog gården d. 11.-12.-1973 fra Egild
Larsen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15,7 ha., der er 6 ha. plantage. Der er
forpagtet 115 ha., heraf er 30 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af lade fra 1947 og maskinhus fra
1985. Gården drives udlukkende med planteproduktion bestående af blomkål, pasti
nakker, korn, sukkerroer, porrer, gulerødder, æbler og pærer. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 maskinmarksvandingsanlæg, 1 gulerodsoptager, 1 plantemaskine, 1
gravemaskine, 1 grenknuser, 1 grenrive og kombifyr. På gården er ansat 3 fuldtids
medhjælpere og 15 sæsonarbejdere. Maskinstation bruges til markarbejdet.
NØRRELØKKE 61, "NØRRELØK
KE", EJLSKOV-MARK, 5400 BO
GENSE, tlf. 64-812245.
LAURIDS KRISTIAN JØRGENSEN,
landmand, født d. 17.-5.-1903,
søn af Marie Kathrine Lydia og
Karl Frederik Jørgensen, bor sam
men med søsteren Lydia Jenny
Jørgensen, husmor, født d. 26.3.-1908.
L.K.J. overtog gården d. 1.-5.1965 fra sin far Karl Fredrik
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Jørgensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 11 ha., der er bortforpagtet 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret omkr. 1960. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1862. Der er fast brændselsfyr på gården.
ODENSEVEJ 96, "VEDBY-ØSTERGAARD", VEDBY-MARK, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-891578.
CHRISTIAN KNUDSEN, gårdejer,
født d. 12.-4.-1946, søn af Anna
og Jens Chr. Knudsen, gift d.
22.-2.-1969 med Anne-Marie Pe
dersen, født d. 16.-11.-1948, dat
ter af Else og Johan Pedersen.
Parret har børnene: Thomas, født
d. 2.-8.-1969 og Morten, født d.
5.-6.-1973.
C.K. overtog gården d. 1.-6.1984 fra sin far Jens Chr. Knudsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 26 ha., der er 1 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1914 samt maskinhus fra 1960'erne. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps, korn, sukkerroer konservesærter. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornmagasin. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
ODENSEVEJ 121, VEDBY-MARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891264.
HARRY ANDERSEN, husmand,
født d. 12.-5.-1921, søn af Agnes
og Niels P. Andersen, gift i 1952
med Else Margrethe Degn, med
hjælpende hustru, født d. 12.-4.1933, datter af Marta og Hans
Degn. Parret har børnene: Hans,
født d. 9.-1.-1955, Lisa, født d.
21.-2.-1961 og Keld, født d. 14.1.-1964.
H.A. har arbejdet på Kvægtorvet i Odense fra 1963-1983, han har været formand for
Bogense Hovedkreds Husmandsforening. H.A. overtog gården i 1962 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935, svinestalde fra 1935 og 1974, lade fra 1963 og maskinhus fra 1968.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 1 traktor og oliefyr. Maskinstation bruges
til markarbejdet.

OREVEJ 15, "EJLSKOVMARKGÅRD", EJLSKOVMARK, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-441271.
JENS AAMAND JENSEN m. fl.,
gårdejere, født d. 10.-12.-1924,
søn af Thyra Aamand og Mads
Julius Jensen.
J.AA.J. m. fl. overtog gården i
1980 fra faderen Mads Julius
Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
17,6 ha., der er 5 ha. skov og
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Stuehuset er opført i 1880. Avlsbygningerne består af kvægstalde og svinestald fra
1880 og 1978 samt lade fra 1880. Der er 1 traktor og kombifyr.

OREVEJ 21, "VI-TO", HOLSEMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-441849.
VERNER SØRENSEN, husmand,
født d. 22.-5.-1921, søn af Karen-Marie og Søren Sørensen,
gift d. 18.-2.-1948 med Ellen
Hansen, husmor, født d. 18.-3.1926, datter af Johanne og Bendiz Hansen.
V.S. overtog gården d. 1.-6.-1948
fra sin far Søren Sørensen.
Ejendomsskyld ca. 480.000. Areal
5,2 ha., der er bortforpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1909 og restaureret omkr. 1961. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1909, svinestalde fra 1909 og 1964-65, maskinhus fra omkr.
1972 og udendørs køresilo. Der er 1 traktor og oliefyr på gården.

OREVEJ 22, "HOLSE-MØLLEGÅRD", 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-441398.
ERIK BANKE, gårdejer, født d.
14.-4.-1929, søn af Mary og IIlum Banke.
E.B. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 15.-10.-1957 fra Anna Rasmus
sen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal
8,3 ha., der er 1,1 ha. skov,
mose og plantage.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra sidst i 1800 tallet samt maskinhus fra 1972. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, kartofler og juletræer.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklermarkvandingsanlæg og fast brændselsfyr.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
OREVEJ 27, HOLSEMARK, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-441952.
HELGA NIELSEN, husmor, født d. 1.-3.1919, datter af Marta og Morten Morten
sen, gift d. 28.-4.- 1945 med Thorvald
Skovhus Nielsen, gårdejer, født d. 16.11.-1911, søn af Rasmine og Hans Peter
Nielsen. Parret har datteren Berit, født
d. 12.-2.-1946. T.S.N. døde i 1987.
H.N. overtog gården d. 1.-10.-1945 fra
Aage Madsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 5,5 ha.,
der er frasolgt 2,8 ha. og bortforpagtet 2,4 ha.
Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1907
og 1955, lade fra 1907 og maskinhus fra 1957. Der er oliefyr på gården.
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PADDESØVEJ 26, "PADDESØNYGAARD",
PADDESØ, 5474 VEFLINGE, tlf. 64831426.
INGEBORG JØRGENSEN, gårdejer, født
d. 28.-4.-1914, datter af Marie Hansigne
og Hans Chr. Clausen, gift d. 28.-4.1936 med Peter Henry Jørgensen, gård
ejer, født d. 16.-3.-1909, søn af Petrine
og Christian Lassen Jørgensen. Parret
har børnene: Hans Christian, født d.
8.-5.-1937, Grethe, født d. 29.-7.-1941,
død i 1983, Anna-Lise, født d. 24.-9.1943 og Christian Thomas, født d. 6.11.-1948. P.H.J. døde d. 5.-5.-1988.
P.H.J. overtog gården d. 1.-3.-1951 fra en forpagter.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 6,6 ha., der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og restaureret i 1972 og 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1960. Der er oliefyr på gården.

PEDERSMINDEVEJ 5, STENSBY,
5485 SKAMBY, tlf. 64-891138.
ERIK JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 8.-7.-1932, søn af Anna
og Jørgen Jørgensen, gift d.
25.-4.- 1959 med Else Marie
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 4.- 6.-1937, datter af
Sigrid og Georg Hansen. Parret
har børnene: Inge, født d.
7.-4.-1960, Randi, født d. 5.-4.-1967
og Heidie, født d. 18.- 4.-1975.
E.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han forpagtede gården i 1959 og overtog den i 1969 fra sin far Jørgen
Jørgensen. Nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 16,1 ha., der er 0,55 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald ombygget i 1965 og 1969, lade fra 1934, maskinhus fra 1976,
foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 25
ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2
traktorer, plansilo og kulfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
PEDERSMINDEVEJ 18, "PEDERSMINDE", STENSBY, 5485 SKAM
BY, tlf. 64-891161.
JESS HJELD BANGGAARD, gård
ejer, født d. 12.-3.-1951, søn af
Agnethe og Hans Laurids Hansen,
gift d. 12.-7.-1980 med Marianne
Strand Sørensen, jordemoder,
født d. 25.-2.-1954, datter af
Margit og Marius Sørensen. Par
ret har børnene: Troels, født d.
8.-2.- 1983 og Merle, født d.
11.-10.- 1985.
J.H.B. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sine for
ældre Agnethe og Hans Laurids Hansen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 27,5 ha., der er 1,5 ha. mose og bortforpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og løbende vedligeholdt. Gården, som var trelænget, blev
nedrevet i 1983, der er kun det oprindelige stuehus tilbage. Avlsbygningerne består af
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150 avlstæver og 450 ungdyr. Der er 2 traktorer og halmfyr. På gården er ansat 1
deltidsmedhjælper og 2 skoledrenge.
PEDERSMINDEVEJ 28, STENS
BY, 5485 SKAMBY, tlf. 64891079.
ERLAND BENDTSEN, gårdejer,
født d. 24.-1.-1952, søn af Else
og Laurids Bendtsen, bor sammen
med Bente Poulsen, født d. 13.10.-1951, datter af Inger og Poul
Poulsen. Parret har sønnen Micha
el, født d. 12.-8.-1981.
E.B. driver Stensby Maskinstati
on. Han overtog gården d. 15.-8.1981 fra Aksel Skov.

Areal 12 ha., der er 1,1 ha. mose og forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1880'erne og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1880, bruges i dag til værksted, tilbygget kalkhal i 1984-85, svinestald
fra 1880 ombygget til kantine og reservedelslager, halmhal fra 1988-89 og lade fra
1980 tilbygget i 1982 bruges til maskinhal. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps og sukkerroer. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1
rendegraver, 2 alm. pressere, 1 gummiged, 2 roeoptagere, 1 roesåmaskine, 2 80x80
pressere, 1 slamsuger, 1 majssåmaskine, 1 vendeplov, 1 roterharve, 1 majshøster, 1
amoniakanlæg, sprøjter og 1 staldgødningsspreder. På maskinstationen er ansat 3 faste
medarbejdere og lidt deltidsmedhjælp i høst. E.B. har halvpart i Pedersmindevej 36,
som er på 25,2 ha.

PEDERSMINDEVEJ 32, "STENAGERGAARD", STENSBY, 5485
SKAMBY, tlf. 64-891086.
ELSE BENDTSEN, gårdejer, født
d. 25.-11.-1917, datter af Karen
Kirstine og Hans Peter Hansen,
gift d. 11.-10.-1950 med Laurits
Bendtsen, søn af Marie og Bent
Bendtsen. Parret har sønnen Er
land, født d. 24.-1.-1952. L.B.
døde i 1985.
E.B. overtog gården i 1950 fra
sin far Hans Peter Hansen.
Areal 23,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i slutningen af 1800 tallet og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, svinestald og lade.
PEDERSMINDEVEJ 35, STENSBY,
5485 SKAMBY, tlf. 64-891111.
ERIK HANSEN, gårdejer, født d.
27.-3.-1922, søn af Maren Petrine og Johannes Knudsen Hansen,
gift d. 12.-5.-1956 med Inger
Grethe Hedelund, medhjælpende
hustru, født d. 28.-6.-1935, dat
ter af Petra Rasmine og Hans
Laurids Hedelund. Parret har bør
nene: Henning, født d. 8.-8.-1955,
Helle, født d. 24.-4.-1962 og An
ne, født d. 10.-9.-1963.

-415E.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra sin far
Johannes Knudsen Hansen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 24 ha., der er 0,55 ha. mose og forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1880'erne ombygget i 1950'erne, svinestald fra 1880'erne ombygget til
kvægstald i 1960'erne, lade fra 1880'erne renoveret løbende og maskinhus fra 1962.
Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 35 ungdyr og 3 slagtekalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, majs og græs. Der er 3 trak
torer og oliefyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.

RALGYDEN 26, "PRISAK", SKOVSGAARDE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831186.
JØRGEN ANDERSEN PRISAK, gårdejer, født d. 17.-10.-1931, søn af Anna og Anders
R. Ole Andersen Prisak, gift d. 2.-2.-1958 med Inge Aagaard Petersen, husmor, født d.
26.-5.-1934, datter af Kathrine og Helge Aagaard Petersen. Parret har datteren Lone,
født d. 6.-10.-1960.
J.A.P. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Menighedsrådet i
Hårslev. J.A.P. overtog gården d. 1.-2.-1963 fra sin far Anders R. Ole Andersen Pri
sak. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1600 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1942, gammel lade ombygget i 1967 til svinestald, maskinhus fra 1979 og
indendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på 20 årskøer og 20
ungdyr af racerne SDM og RDM, samt 10 år årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetæsker, plansilo, korntørreri med kold luft samt kombifyr. Maskinstation bruges
til gødningsudkørsel.
RALGYDEN 40, "LYBÆK", HINDE
VAD, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64831028.
JENS MØLLER SØRENSEN, gård
ejer, født d. 1.-7.-1914, søn af
Magda og Christian Sørensen,
gift d. 12.-7.-1946 med Benedichte
Hansen, husmor, født d. 29.-3.1922, datter af Gerda Marie og
Rasmus Hansen. Parret har børne
ne: Poul Henning, født d. 8.-1.1947 og Flemming, født d. 8.-4.1956.
J.M.S. overtog gården i 1952 fra sin svigermor Gerda Marie Hansen. Nuværende ejer
er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 640.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1783. Besætningen består af 3 årssøer og nogle høns. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og høns. Der er 1 traktor, plansilo og fast
brændselsfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.

RALGYDEN 59, "MUSBÆK",
HINDEVAD, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-831081.
HANS STAMPHØJ, gårdejer,
født d. 13.-1.-1914, søn af Rag
na og Bay Stamphøj, gift d.
23.-4.-1948 med Anna Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
22.-3.-1922, datter af Magna og
Mikkel Pedersen. Parret har bør
nene: Peter Bay, født d. 28.-3.-1949
og Kirsten, født d. 24.-5.-1952.
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H.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1949 fra
Holger Stamphøj.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 19,1 ha., der er 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført sidst i 1800 tallet og restaureret i 1954-56. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra sidst i 1800-tallet renoveret i 1950 samt maskinhus fra 1955.
Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft samt kombifyr. Maskinsta
tion bruges til markarbejdet.

ROSTRUPVEJ 34, ROSTRUP, 5485 SKAMBY.
NIELS EDVIN TRAUM ULRIKSEN, gårdejer. Omtales under Glavendrupvej 51, Sønder
sø.
N.E.T.U. overtog gården omkr. 1982 fra sine for ældre Ella og Poul Ulriksen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra omkr. 1890 og løbende renoveret. N.E.T.U. ejer
og driver også "Runestensgården", Glavendrupvej 51, 5471 Søndersø.
ROSTRUPVEJ 49, "ØSTERGÅRD", ROSTRUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-861071.
CLAUS FELTSKOV HANSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1951, søn af Elly og Hilmar Han
sen, gift d. 6.-6.-1981 med Lisbeth Nielsen, sygeplejerske, født d. 19.-7.-1952, datter
af Marie og Poul Andreas Nielsen. Parret har børnene: Peter Andreas, født d. 28.-8.1984 og Kerstine, født d. 7.-4.-1988.
C.F.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra sin
svigerfar Poul Andreas Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.020.000. Areal 32 ha., der er 6,6 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1870, restaureret i 1989 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra omkr. 1870 renoveret og ombygget til svinestald i
1986, svinestald fra omkr. 1870 renoveret i 1987 og maskinhus fra 1989. Gården drives
med en svineproduktion på 35 årskøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt, des
uden er der lidt får og høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og roer.
Der er 2 traktorer, tårnsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til markarbejdet.
ROSTRUPVEJ 54, "ROSTRUP DAMGAARD", ROSTRUP, 5485 SKAMBY.
HENNING HANSEN, gårdejer. Omtales under Tårnbjergvej 9, Søndersø.
H.H. overtog gården i 1980 fra sin svingerfar Knud Larsen.
Areal 41 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1872 og løbende renoveret. Der er samdrift med "Ryt
tergården", Tårnbjergvej 9, Skamby, 5471 Søndersø, som H.H. også ejer og driver.

ROSTRUPVEJ 65, ROSTRUP,
5485 SKAMBY, tlf. 64-861258.
FRANK LADEFOGED, gårdejer,
født d. 24.-6.-1928, søn af Val
borg og Jens Ladefoged, gift d.
17.-10.-1973 med Hanne Louise
Kjemtrup, medhjælpende hustru,
født d. 11.-3.-1934, datter af
Sigrid og Peder Kjemtrup. Parret
har børnene: Elsebeth, født d.
6.-7.-1954 og Henrik, født d. 20.2.-1959.
F.L. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra Cito Poulsen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
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Stuehuset er opført i 1969 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1924 bruges nu til oplagringsrum, svinestald fra 1870, 2 svinestalde fra 1930,
lade og maskinhus fra 1920, der er pumpehus på gården og en lille tilbygning fra
omkr. 1870, som er blevet brugt til karlekammer. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af juletræer og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ROSTRUPVEJ 66, "SØNDERLUND",
ROSTRUP, 5485 SKAMBY, tlf.
64-861519.
KJELD ANDERSEN, husmand,
født d. 31.-1.-1921, søn af Kerstine og Anders Peter Andersen,
gift d. 24.-5.-1952 med Marie
Christiansen, medhjælpende hustru,
født d. 26.-4.-1932, datter af
Lilly og Marius Christiansen. Par
ret har børnene: Margit, født d.
4.-7.-1950, Mogens, født d. 1.11.-1952, Merete, født d. 11.11.-1955, Marine, født d. 11.-9.-1960, Morten, født d. 5.-2.-1964 og Monika, født d.
14.-8.-1970.
K.A. overtog gården d. 1.-8.-1952 fra Marius Jørgensen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 1,7 ha., der er bortforpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra omkr. 1870 samt hønsehus fra 1953. Der er fast brænd
selsfyr på gården
ROSTRUPVEJ 75, "EJLBYGAVL", 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-861334.
FREDE SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1939, søn af Minna og Peter Sørensen,
gift d. 9.-3.-1963 med Inge Wacher, kontorassistent/husmor, født d. 23.-2.-1941, datter
af Elna og Axel Wacher. Parret har børnene: Lars, født d. 19.-11.-1964, Lone, født d.
14.-5.-1968, Nima, født d. 1.-1.-1976 og Mia, født d. 31.-10.-1976.
F.S. er bedemand, han har været på Hammerum Landbrugsskole. F.S. overtog gården i
1966 fra sin far Peter Sørensen. Nuværende ejer er 10. generation på gården, som
tidligere var fæstegård under "Uggerslevgaard" og "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 37 ha., der er 3 ha. kratskov.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald bygget i perioden 1871-1900 og maskinhus fra 1974. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, foderærter, malt
byg, hvede, kinakål og blomkål. Der er 3 traktorer og 1 maskinmarkvandingsanlæg. I
høstsæsonen er ansat skolebørn.

ROSTRUPVEJ 89, "STENSVANG",
ROSTRUP, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-861682.
FLEMMING KNUDSEN, gårdejer,
født d. 13.-1.-1960, søn af Inge
og Carl Otto Knudsen, gift d.
2.-4.-1988 med Vibeke Justesen,
~
pædagog, født d. 10.-5.-1962,
~
datter af Birthe og Villy Justesen. Parret har datteren Louise,
I
født d. 5.-12.-1987.
„
F.K. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Holger Dansted.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestalde fra omkr.
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1930 og 1979 samt lade fra 1930. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer,
der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, ærter, græsfrø og roer. Der er 1 traktor og oliefyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.

ROSTRUPVEJ 99, MELBY, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-861560.
PER HANSEN, minkpasser, født d. 27.10.-1950, søn af Ruth og Karl August
Hansen, bor sammen med Lene Hansen,
studerende, født d. 27.-3.-1953, datter
af Eva og Edvard Hansen. Parret har
børnene: Alex, født d. 12.-8.-1973 og
André, født d. 23.-11.-1975.
P.H. overtog gården d. 1.-8.-1979 fra
Anna Jørgensen.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 0,8 ha.,
der er 0,14 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1877, restaureret i 1985 og løbende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af lade fra 1877. Der er 1 traktor og kombifyr.
RUE HED 23, "RUEDALGAARD", RUE, 5462 MORUD, tlf. 65-964583.
ERIK LADEFOGED, politiassistent, født d. 31.-7.-1942, søn af Anna og Oskar Lade
foged, gift d. 17.-9.-1983 med Annette Dölker, fuldmægtig, født d. 6.-2.-1951, datter
af Karen og Rudolf Kristensen. Parret har børnene: tvillingerne Anja og Lina, født d.
2.-5.-1974, Jesper, født d. 28.-2.-1975 og Anders, født d. 11.-11.-1987.
E.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Marie
Lyngsøe.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 11 ha., der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1871 og løbende restaureret, der er en del hestebokse.
Besætningen består af 6 heste af racen Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er
juletræer. Der er 1 traktor, kornloft og kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
RUE HED 66, "RUE HEDEGAARD", VIGGERSLEV, 5462 MORUD, tlf. 65-964779.
KURT GREGERSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1946, søn af Olaga og Johannes Greger
sen, gift d. 4.-9.-1971 med Inga Kirkeby, datter af Ruth og Poul Kirkeby. Parret har
børnene: Susanne, født d. 17.-10.-1973 og Randi, født d. 29.-2.-1976.
K.G. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Mejeriselskabet
Danmark. K.G. overtog gården d. 1.-8.-1971 fra Kristian Nielsen.
Ejendomsskyld 2.225.000. Areal 42,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 3 ha. fredskov, 5
ha. eng og lidt mose. Yderligere 17,7 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1870 ombygget i 1979, ungdyrstald fra 1979, svinestald fra 1929, lade
fra 1931, maskinhus fra 1979, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med
en kvægproduktion på 63 årskøer og 65 ungdyr af racen RDM, desuden er der lidt
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 4 traktorer,
plansilo og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er
ansat 1 fast medhjælper.

RUEVEJ 99, "RUE-SØGAARD", RUE, 5462 MORUD, tlf. 65-964202.
KARL SØGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1936, søn af Edith og Svend
Pedersen, gift d. 15.-12.-1962 med Anny Holst, hjemmehjælper, født d. 18.-2.-1942,
datter af Esther og Siefred Holst.
K.S.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin mor
Edith Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er frasolgt 1,5 ha. Der
er 1,1 ha. mose og forpagtet 6,6 ha.
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Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1840 ændret til svinestald i 1970-71, svinestalde fra 1967, 1972 og 1977,
garagebygning fra 1981, lade fra 1972, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 38 årssøer, der produceres 650 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tråd
silo, korntørreri med kold luft samt kombifyr. K.S.P. ejer også Ruevej 89, den blev
bygget som forpagterbolig i 1962. I dag bor K.S.P.'s mor Edith Pedersen i huset.

RUGÅRDSVEJ 780, "HESTEHAVEGAARDEN", 5462 MORUD, tlf.
64-801090.
JOHANNES LARSEN, gårdejer,
født d. 1.-10.-1931, søn af Jo
hanne og Lars Christian Larsen,
gift d. 7.-5.-1960 med Annelise
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-10.-1941, datter af
Kathrine og Julius Hansen. Par
ret har børnene: Tommy, Ib og
Allan.
J.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra sin far
Lars Christian Larsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens
eje i 1898. Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1854, svinestalde fra omkr. 1912 og 1929, lade fra 1846 og maskinhus fra
1978. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, der sælges ca. 350 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og frugt. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. I sæsonen
er ansat skolebørn.

RUGÅRDSVEJ 863, HINDEVAD,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831006.
POUL BO HANSEN, maskinarbej
der, født d. 25.-4.-1956, søn af
Betty og Erik Hansen, bor sam
men med Aase Nielsen, fabriks
arbejder, født d. 13.-12.-1951,
datter af Ester Hansigne og Poul
Nielsen. Parret har børnene: Mi
chael, født d. 4.-6.-1971, Mogens,
født d. 16.-3.-1974 og Line Ca
milla, født d. 20.-9.-1979.
P.B.H. overtog gården d. 9.-3.-1983 fra Lauridts Chr. Jensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 5 ha., der er bortforpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade fra 1901 samt gylletank. Besætningen består af 2 ungdyr og 1 slagtekalv af blandet race. Der er 1 traktor og fast brændselsfyr.
RUGÅRDSVEJ 877, "RØNNEMO
SE", HINDEVAD, 5471 SØNDER
SØ, tlf. 64-831590.
LARS BJØRNSBO, agronom, født
d. 9.-5.-1963, søn af Peter Bjørns
bo, gift d. 15.-6.- 1991 med Lene
Møller Hansen, agronom, datter
af Finn Møller Hansen.
L.B. overtog gården d. 31.-12.1990 fra Jesper From.
Areal 58 ha., der er 8 ha. skov
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og mose, og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1970-71. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1871, svinestald fra 1915, hestestald fra 1853 ombygget til svinestald, lade
og maskinhus fra 1859. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
roer, hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og
kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
RUGÅRDSVE3 887, "RØNNEBO", HINDEVAD, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831410.
MARTIN HANSEN, gartneriejer, født d. 18.-12.-1955, søn af Birte og Bent Erik
Hansen, bor sammen med Rita Nielsen, socialrådgiver, født d. 4.-12.-1957, datter af
Marta og Thorkild Nielsen. Parret har datteren Stine, født d. 17.-3.-1988.
M.H. har været på Vilvorde Gartnerskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1988 fra Erling
From.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 6 ha., der er bortforpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1954. Avlsbygningerne består af 4 drivhuse fra 1954, 1962,
1972 og 1979 samt lade fra omkr. 1954. Gartneriet drives med ca. 185.000 potteplan
ter. Det bliver opvarmet med kulfyr. Der er 1 traktor og oliefyr. På gården er ansat
1 fast medhjælper.

RUGÅRDSVEJ 910, "BROLØKKKE", HINDEVAD, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831817.
MORTEN KNUDSEN, salgskonsulent, født d. 6.-7.-1957, søn af Anne-Marie Grave og
Bent Knudsen, gift d. 6.-7.-1983 med Eva Mathiesen, kendelejer, født d. 1.-4.-1958,
datter af Johanne og Knud Mathiesen. Parret har børnene: Mikkel, født d. 6.-8.-1983
og Kasper, født d. 25.-9.-1987.
M.K. overtog gården d. 1.-6.-1983 fra Poul Falck.
Areal 2,4 ha., der er lidt plantage.
Stuehuset er restaureret i 1987. Besætningen består af får og ca. 5. hunde af racen
Pyranær, desuden er der hundepension med plads til 13 stk. Der er 1 traktor. På
gården er ansat 1 skolepige til hjælp i hundepensionen.

RUGÅRDSVEJ 947, "KRISTINESMINDE", SKOVSGAARDE, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831397.
EJLER JØRGEN MATHIASEN,
gårdejer, født d. 9.-3.-1938, søn
af Karen og Søren Mathiasen,
gift d. 10.-9.-1960 med Lillia
Schultz Nielsen, husmor, født d.
24.-12.- 1938, datter af Jensine
og Sigvald Nielsen. Parret har
børnene: Helle, født d. 7.-2.-1961,
Ib, født d. 10.-7.-1964, Per, født
d. 29.-12.- 1967 og Britt, født d.
2.-7.-1970.
E.J.M. overtog gården d. 1.-1.-1969 fra sin far Søren Mathiasen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er frasolgt 1,1 ha.
og forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1908 bruges i dag til svinestald, svinestald fra 1920, hønsehus
fra 1955, lade fra 1948 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion
på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 3 traktorer, tårnsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr.
Maskinstation bruges til mejetærskning.

RUGÅRDSVEJ 952, SKOVSGAARDE, 5471 SØNDERSØ.
BENDT JESPERSEN, gårdejer. Omtales under Rugårdsvej 965, Søndersø.
B.J. overtog gården d. 9.-11.-1966 fra Emil Jokumsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 4 ha.

Rugårdsvej 952's stuehus er op
ført omkr. 1905 og restaureret i
1966, det er nu udlejet. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra omkr.
1905. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af sukkerroer og ærter. B.J. ejer
og driver også "Skovsgaard", Ru
gårdsvej 965, 5471 Søndersø.
RUGÅRDSVEO 965, "SKOVS
GAARD", SKOVSGAARDE, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831452.
BENDT JESPERSEN, gårdejer,
født d. 21.-8.-1930, søn af Anna
og Wiggo Jespersen, gift d. 7.2.-1959 med Eli Larsen, født d.
9.-8.-1929, datter af Agnes og
Jørgen Larsen. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 25.-7.-1960
og Lis, født d. 7.-8.-1971.
B.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 7.-12.-1968 fra sin far Wiggo Jespersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19 ha., der er frasolgt 0,55 ha. Der er 1 ha. eng og
forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1912, malkerum og roehus fra 1973, lade fra 1912 og maskinhus fra 1986. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 24 ungdyr af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er sukkerroer og ærter. Der er 2 traktorer og kombifyr. Ma
skinstation bruges til markarbejdet. B.J. ejer og driver også Rugårdsvej 952, 5471
Søndersø.

RØDEGÅRDSVEJ 6, "RØDGAARD",
HINDEVAD, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-831407.
ASGER HJORTEBJERG PEDER
SEN, født d. 21.-3.-1924, søn af
Jensmine og Karl Pedersen, gift
d. 15.-5.-1949 med Karen Peder
sen, født d. 22.-11.-1927, datter
af Astrid og Hans Pedersen. Par
ret har børnene: Astrid, født d.
14.-10.-1953 og Henrik, født d.
18.-9.-1956.
A.H.P. overtog gården d. 1.-7.1970 fra sin svigerfar Hans Pedersen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 12,4 ha., der er bortforpagtet 11,8 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1904, svinestald fra 1912 og lade fra 1904 genopbygget i 1946. Der er 1 traktor og
halmfyr.
RØDEGÅRDSVEJ 10, "ØRGAARD", 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831677.
PETER KJÆRSBØL, gårdejer, født d. 24.-12.-1947, søn af Lilly og Valdemar Pedersen,
gift d. 4.-8.-1985 med Lisbeth Christiansen, sygehjælper, født d. 22.-7.-1950, datter af
Tove og Emil Christiansen. Parret har børnene: Michael, født d. 23.-4.-1971 og Mor
ten, født d. 10.-11.-1977.
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P.K. overtog gården d. 1.-4.-1983 fra Jørgen Demann.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23,1 ha., der er forpagtet 11,8 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1968, maskinhus fra 1988 og gylletank. Gården-drives med en kvægproduktion på 35
årskøer og 35 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
3 traktorer og kombifyr. Maskinstation bruges til markarbejdet. P.K. ejer og driver
også Møllestedet, Farsbøllevej 63, 5471 Søndersø.
SANDVADGYDEN 9, "LADEGAARD", 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-891304.
AAGE IVERSEN, gårdejer, født
d. 21.-2.-1931, søn af Martha og
Karl Iversen, gift d. 8.-9.-1957
med Astrid Iversen, født d. 22.1.-1931. Parret har børnene: Le
ne, født d. 19.-2.-1960 og Mette,
født d. 25.-3.-1964. A.I. døde i
1978. AA.I. bor nu sammen med
Lillian Larsen, født d. l.-ll.1942.
AA.I. har været på Korinth Landbrugsskole, han er formand for Kontrolforeningen Fyn
m.fl.. AA.I. overtog gården i 1966 fra Svend Hansen. Gården er udflyttergård fra
Søndersø.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1880, restaureret i 1968 og løbende moderniseret og vedlige
holdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1982 opført efter brand, lade og foder
hus fra 1982, maskinhus fra 1969, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 77 årskøer samt 120 ungdyr og slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, fremavlsbyg og hvede. Der er 4 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges meget lidt. På gården er ansat 1 foder
mester og 1 fast medhjælper. AA.I. ejer og driver også Højagervej 23, 5471 Søndersø.

SANDVADGYDEN 46, "STENGÅRDSMINDE", STENSBY, 5485
SKAMBY, tlf. 64-891107.
EJLER IVERSEN, gårdejer, født
d. 19.-3.-1929, søn af Martha og
Karl Iversen, bor sammen med
Inger Harbo, husmor, født d.
16.-12.-1934, datter af Elise og
Johannes Harbo. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 16.-10.1956, Karl Erik, født d. 14.-6.1958, Lars, født d. 25.-9.-1960
og Mogens, født d. 27.-11.-1962.
E.I. har været på Korinth Landbrugsskole, han er formand for Nordfyns Landbofor
ening, i bestyrelsen for Fynske Landboforeningers Statshusdyrsforsøg og vurderingsin 
spektør ved DLR. E.I. overtog gården d. 5.-8.-1968 fra sin far Karl Iversen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 24,5 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1895, 1896, 1897 og 1972, lade fra 1895, maskinhus fra 1986 og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 100 ungdyr af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer og 1 meje
tærsker. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Sønnen Karl Erik Iversen er medejer
af gården. E.I. ejer og driver også "Dallundmøllegaard", Dallundvej 79, 5471 Søndersø.
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SVEND NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-11.-1921, søn af Anna og Jakob Nielsen.
S.N. overtog gården i 1968 fra sin far Jakob Nielsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 11,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1968, lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1965. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af maltbyg. Der er 1 traktor, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SDR ESTER BØLLEVEJ 17, "KVIST
HØJ", SDR ESTER BØLLE, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-841223.
HENNING HANSEN, ESTHER
LARSEN og STEFFEN NORDEN
LUND LARSEN, gårdejere. H.H.
er født d. 1.-1.-1943, søn af
Anna og Asmund Hansen. E.L. er
født d. 12.-12.-1944, datter af
Anna og Asmund Hansen, gift i
1964 med S.N.L., salgskonsulent,
født d. 18.-9.-1941, søn af Ingeborg og Karl Herman Larsen.
Parret har børnene: Marlene, født d. 1.-10.- 1966 og Christina, født d. 23.-8.-1971.
H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. E.L. er bogholder. Gården, der drives som
I/S under navnet "Kvisthøj", blev overtaget d. 31.-12.-1977 fra H.H. og E.L.'s far
Asmund Hansen. Nuværende ejere er 3. generation på gården.
Ejendonmsskyld 1.900.000. Areal 36,4 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1957, ungdyrstald fra 1979, lade og maskinhus fra 1923, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og
20 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 2 rideheste (Trakhner og Hannoveraner).
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og vårbyg. Der er 3 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper. "I/S
Kvisthøj" ejer og driver også "Tværskov Mølle", Tværskovvej 51, 5462 Morud.

SKOVMØLLEVEJ 10, "SKOVGAARD", PADDESØ, 5474 VEF
LINGE, tlf. 64-831303.
HANS JAKOBSEN, mekaniker,
født d. 19.-8.-1943, søn af Agnes
og Viggo Jakobsen, gift d. 14.7.-1967 med Inger-Marie Jørgen
sen, født d. 13.-5.-1947, datter
af Esther og Svend Jørgensen.
Parret har børnene: Karsten,
født d. 10.-1.-1970 og Karina,
født d. 9.-7.-1976.
H.J. er indehaver af et auto
værksted sammen med broderen Flemming Jakobsen. H.J. overtog gården omkr. 1979
fra sin far Viggo Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,8 ha., der er bortforpagtet 15,9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1916 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1916. Der er 1 traktor på gården.
SKOVMØLLEVEJ 15, "DYREBJERGGAARD", PADDESØ, 5474 VEFLINGE, tlf. 64831065.
HELGE HAUGGAARD RASMUSSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1923, søn af Petra Krestine og Laurids Rasmussen.
H.H.R. overtog gården d. 1.-7.-1980 fra sin mor Petra Krestine Rasmussen.
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Ejendomsskyld 910.000. Areal
15,4 ha., der er 2 ha. eng og
bortforpagtet 14,3 ha.
"Dyrebjerggaard"s stuehus er op
ført i 1857. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og svinestald
fra 1827 samt lade fra 1910. Der
er 2 traktorer, tårnsilo og kombifyr.

SKOVMØLLEVEJ 16, "DAMGAARD", PADDESØ, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-831036.
KNUD ERIK CHRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 8.-6.-1941, søn
af Kathrine og Gunnar Christi
ansen, gift d. 13.-6.-1964 med
Birthe Rasmussen, medhjælpende
hustru, født d. 16.-8.-1943, dat
ter af Thora og Johannes Ras
mussen. Parret har børnene: Bir
git, født d. 30.-8.-1965, Mogens,
født d. 25.-8.-1967, Hanne, født
d. 31.-1.-1970 og Torben, født d. 30.-11.-1972.
K.E.C. er i Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin far Gunnar
Christiansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er 1,5 ha. marginal
jord og forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1938, lade fra 1938 ændret til kvægstald og maskinhuse fra 1979 og
1989. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 60 ungdyr af racen Jer
sey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 7 traktorer, 1
mejetærsker og fast brændselsfyr. Man anvender fremmed arbejdskraft. K.E.C. ejer og
driver også Assens Landevej 31, 5471 Søndersø.

SKOVMØLLEVEJ 21, "TØRRING
GÅRD", PADDESØ, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-831808.
JENS STORM BUNDGÅRD KRI
STENSEN, gårdejer, født d. 7.1.-1949, søn af Birgit og Svend
Bundgård Kristensen, gift med
Kirsten Broby Madsen, hjemme
sygeplejerske, født d. 11.-11.1945, datter af Marie og Jens
Broby Madsen. Parret har børne
ne: Mette, født d. 17.-4.-1972,
Peter, født d. 18.-11.-1974 og

Dorte, født d. 17.-6.-1980.
J.S.B.K. overtog gården d. 15.-5.-1983 fra Johannes Mailand Nielsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og ombygget i 1985. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1975, stald til forskellinge dyr, lade og maskinhus alle fra 1953. Besætningen
består af 1 hest og lidt får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og sukker
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roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, fodersiloer, kornloft og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
SKOVMØLLEVEJ 51, "STORE VÆ
DELED", VÆDE, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-831885.
BJARNE SCHALDEMOSE HANSEN,
gårdejer, født d. 7.-6.-1961, søn
af Minna og Niels Schaldemose
Hansen, bor sammen med Char
lotte Reibke Poulsen.
B.S.H. har været på Ladelund og
Dalum landbrugsskoler. Han over
tog gården i 1989 fra sin far
Niels Schaldemose Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld under omvurdering. Arela 50 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er 1 ha. skov
og mose.
Stuehuset er opført i 1723 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1946-47 opbygget efter brand, svinestald fra 1946-47 ombygget til kvægstald
i 1989, lade og maskinhus fra 1989, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 42 årskøer, 45 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og stald
varm til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKOVSGÅRDEVEJ 5, "STAVBOGÅRD", SKOVSGÅRDE PR. NY
MARK, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-831088.
HENRY JENSEN, gårdejer, født
d. 8.-3.-1927, søn af Boline og
Niels Morten Jensen.
H.J. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1964 fra sin far Niels
Morten Jensen. Gården har væ
ret i slægtens eje i ca. 250 år.
Ejendomsskyld 890.000. Areal
17,7 ha., der er 1,5 ha. skov og bortforpagtet 15,9 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1867. Der er 1 traktor og kombifyr.
SKOVSGÅRDEVEJ 29, GAMBY,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831402.
NIELS HENRIK LUND JENSEN,
gårdejer, født d. 18.-1.-1928, søn
af Anna Edith og Chr. Marius
Jensen, gift d. 27.-10.-1951 med
Inge Dyrehauge Mortensen, med
hjælpende hustru, født d. 12.-3.1932, datter af Esther og Anders
Mortensen. Parret har børnene:
Benny, født d. 22.-1.-1950, Lilly,
født d. 3.-9.-1952, Birgit, født d.
6.-5.-1954, Jan, født d. 16.-7.1956, Henrik, født d. 20.-1.-1960, Inge-Dorthe, født d. 16.-4.-1962 og Ib, født d.
12.-7.-1963.
N.H.L.J. har været dommer ved lokaldyrskuer. Han overtog gården i 1951 fra Sigfred
Larsen.
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Ejendomsskyld. 1.020.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. Der er lidt mose.
Stuehuset er opført i 1939 og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1939 tilbygget i 1959, ny kostald fra 1965, maskinhuse fra 1970 og 1978. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og hvede. Der er 4
traktorer og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.

SLAGSTRUPVEJ 40, SLAGSTRUP,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841743.
CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født d. 16.-9.-1952, søn af Johan
ne og Peter Nielsen, gift d. 26.3.-1975 med Anni Nielsen, om
sorgsassistent, født d. 4.-6.-1953,
datter af Erna og Frede Nielsen.
Parret har børnene: Freddy, født
d. 6.-7.-1971, Thomas, født d.
7.-8.-1975, Simon, født d. 26.2.-1977 og Jacob, født d. 7.5.-1977.
C.N. har været på Korinth Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Søndersø og Om
egns Husmandsforening. C.N. overtog gården i 1984 fra sin farbror Gerhard Nielsen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som er udflyttet efter brand i 1904.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1904 moderniseret og ombygget senest i 1990, svinestald fra 1965 ombygget
til kviestald i 1989, lade og maskinhus fra 1904, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, maltbyg og sukkerroer. Der er 2 trakto
rer, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
SLAGSTRUPVEJ 41, SLAGSTRUP,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841145.
HANS GREVE, gårdejer, født d.
17.-5.-1933, søn af Anna Marie
og Alfred Greve, gift d. 26.-11.1957 med Astrid Poulsen, med
hjælpende hustru, født d. 28.-6.1934, datter af Dorthea og Poul
Poulsen. Parret har børnene: Po
ul, født d. 20.-4.-1958, Mogens,
født d. 2.-6.-1959, Jørgen, født
d. 21.-1.-1964 og Hanne, født d.
29.-6.-1967.
H.G. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sine sviger
forældre Dorthea og Poul Poulsen. Nuværende ejer er mindst 4. generation på gården,
som har været fæstegård under "Gyldensteen", den er udflyttet i 1904 efter brand.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 19,5 ha., der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og gennemmoderniseret i 1963. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1904 ombygget til svinestald i 1975, svinestald fra 1904 og 1958 samt
maskinhus fra 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
porrer, jordbær, hvede, byg og konservesærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
maskinmarkvandingsanlæg, 1 plantemaskine, tårnsilo, korntørreri med kold luft og
halmfyr. I sænonen er ansat skolebørn. H.G. ejer og driver også Middelfartvej 77,
Skovby, 5400 Bogense.

SLAGSTRUPVEJ 50, "SLAGSTRUPGAARD", SLAGSTRUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64841005.
POUL PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1936, søn af Elly og Alfred Pedersen, gift i
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Larsen. Parret har datteren Marie Lovise, født d. 14.-5.-1974.
P.P. overtog gården i 1972 fra Ludvig Jensen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 44 ha., der er forpagtet 76 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret siden 1972. De gamle avlsbygninger
er nedrevet og genopført med maskinhuse fra 1981 og 1988. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af raps, sukkerroer, hvede, byg, kornservesærter
og porrer. Der er 3 traktorer, 1 maskinmarkvandingsanlæg, 1 rendegraver, 2 rødkålshøstere, plansilo og fast brændselsfyr. Maksinstation bruges til markarbejdet.

STENSBYVEJ 13, "ENGGAARD", SKAMBY 5485 SKAMBY, tlf. 64-851384.
OLE PEDER OLSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1958, søn af Vibeke og Jens Peder Ver
ner Olsen.
O.P.O. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-6.-1988 fra sin
mor Vibeke Olsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1880 renoveret løbende, svinestalde fra 1880 og 1965, lade fra 1880'erne og
maskinhus fra 1989. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produ
ceres ca. 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg,
sukkerroer og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
Moderen Vibeke Olsen bor stadig på gården.
STENSBYVEJ 18, "LUNDSGAARD", 5485 SKAMBY, tlf. 64-851270.
POUL PEDERSEN, proprietær, født d. 9.-3.-1933, søn af Gudrun og Jens Pedersen,
gift i 1960 med Inge Nymann Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-5.-1938,
datter af Esther og Arnold Nymann Jørgensen. Parret har børnene; Jens Ulrich, født
d. 7.-3.-1961 og Susanne, født d. 13.-10.-1966.
P.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Jens Peter
Olsen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 1 ha. skov og
forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1916-17 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1916-17 og løbende renoveret, halmlade fra 1979 og
maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
sukkerroer, hvede, byg og vinterraps. Der er 3 traktorer, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet. Driftsbygnin
gerne er udlejet til møbelopbevaring. P.P. ejer og driver også "Dyrupgård", Dyrupgårdsalle 125, Odense. Denne gård er på 25 ha., opført i 1870, ejendomsskyld
1.750.000. Gården dyrkes bl.a. med asparges. Der er 1 traktor.
STENSBYVEJ 33, STENSBY, 5485 SKAMBY.
LARS IVERSEN, gårdejer. Omtales under Stensbyvej 41.
L.I. overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Aage S. Pedersen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 13,8 ha.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, hvede, raps og
sukkerroer. Der er plansilo, korntørreri med kold luft samt kombifyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. L.I. ejer og driver også "Stensgaard", Stensbyvej 41,
5485 Skamby.
STENSBYVEJ 41, "STENSGAARD", STENSBY, 5485 SKAMBY.
LARS IVERSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1960, søn af Inga Koch og Ejlar Iversen.
L.I. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i Kvægavlsforeningen Fyn. L.I. over
tog gården i 1983 fra sin far Ejlar Iversen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 32 ha., der er 1 ha. skov og forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1958 moderniseret og udvidet i 1985, lade fra 1958, maskinhus fra 1968,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på 55 årskøer
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og 62 ungdyr af racen RDM samt 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er maltbyg, hvede, raps og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 majshøster og
kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. L.I. ejer og driver også Stensbyvej 33, 5485 Skamby.
STENSBYVEJ 57, "SOLBAKKEN",
STENSBY, 5485 SKAMBY, tlf.
64-891050.
GUNNAR HANSEN, gårdejer,
født d. 22.-10.-1946, søn af Es
ther Valborg og Peder Chr. Han
sen, gift d. 10.-4.-1971 med Elsa
Margrethe Reinewald, født d.
7.-1.- 1948, datter af Helga Ka
trine og Poul Erik Reinewald.
Parret har børnene: Peder, født
d. 22.-11.- 1974 og Anders, født
d. 12.-6.- 1977.
G.H. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far Pe
der Chr. Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.705.000. Areal 20 ha., der er lidt mose og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1895 ændret til svinestald i 1973, svinestalde fra 1895 og 1977 tilbygget med
lade i 1983, lade fra 1895 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en svineproduk
tion på 10-15 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er fremavlskorn, raps og sukkerroer. Der er 3 traktorer, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst. G.H.
kører selv lidt maskinstation i området. Han ejer og driver også Bredgade 118,
Skamby med 5,5 ha. Stuehuset her er udlejet.

STORMARKEN 14, VEFLINGE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801072.
JØRGEN MADSEN, født d. 10.-1.-1930, søn af Ellen og Kristian Madsen.
J.M. overtog gården i 1970 fra sin far Kristian Madsen. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1865 og løbende renoveret samt maskinhus fra 1973.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til markarbejdet.

STORMARKEN 20, "RUBJERGGAARD", VEFLINGE STORMARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801212.
EIVIND RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 5.-1.-1933, søn af Val
borg og Carl Rasmussen, gift d.
12.-9.-1962 med Else Jeppesen,
lærer, født d. 18.-1.-1938, datter
af Petra og Andreas Jeppesen.
Parret har børnene: Leif, født d.
14.-12.-1963 og Hans, født d.
17.-20.-1966.
E.R. har været på Haslev Land
brugsskole, han er formand for Veflinge Menighedsråd. E.R. overtog gården i 1966 fra
sin far Carl Rasmussen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 18,2 ha., der er 1 moseparcel.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret omkr. 1970. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1880 ombygget i 1970, svinestald fra omrk. 1880 ombygget omkr.
1960, kornlager fra 1958, lade fra 1880 renoveret i 1960 og maskinhus fra 1975. Går-
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den drives udelukkende med planteproduktion bestående af konservesærter, sukkerroer,
maltbyg og brødhvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri
med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
STORMARKEN 40, "KARLSMIN
DE", STORMARKEN, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64-801146.
SVEND ANDERS KRISTIAN AN
DERSEN, gårdejer, født d. 31.8.-1923, søn af Ane Dorthea og
Karl Andersen, gift d. 11.-12.1951 med Edel Mary Thomsen,
medhjælpende hustru, født d.
29.- 6.-1921, datter af Anna
Margrethe og Hans Kristian Lau
rids Thomsen. Parret har børne
ne: Karl Henning, født d. 7.-7.-

1953 og Knud Erik, født d. 29.-4.-1956.
S.A.K.A. har været på Slangerup Landbrugsskole. Han overtog gården i 1947 fra sin
far Karl Andersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 11,7 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Der er 1,7 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1790, ombygget i 1885 og løbende vedligeholdt, der er bygget
nyt stuehus i 1976, her bor sønnen Knud Erik Andersen. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og svinestald fra 1885, svinestalde og maskinhus fra 1976. Gården
drives med en alsidig produktion på 8 årskøer, 7 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
RDM, samt 9 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise årligt, desuden er der høns, duer og
ænder. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 rendegraver, 1 slamsuger, kornmagasin og fast brændselsfyr. Slamsugeren bru
ges af sønnen Knud Erik Andersen i hans entreprenørfirma. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft. S.A.K.A. ejer også 4 huse i Veflinge og 1 i Kosterslev, de er alle
udlejet.
STORMARKEN 47, "LUNDSBJERGGAARD", STORMARKEN,
5471 SØNDERSØ.
KAJ WASKIW PEDERSEN, gård
ejer, født d. 27.-1.-1926, søn af
Anna Waskiw og Johannes Peder
sen, gift i 1958 med Estrid Ka
thrine Larsen, medhjælpende hu
stru, født d. 11.-3.-1925, datter
af Abelone og Marius Larsen.
Parret har børnene: Knud, født
d. 23.-12.-1958 og Otto, født d.
24.-3.-1961.
K.W.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra sin svi
gerfar Marius Larsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal ca. 36,4 ha., heraf tilkøbt 5,6 ha. Der er 2,8 ha. skov
og forpagtet ca. 17 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1918 løbende renoveret, svinestald og lade fra 1918 ombygget til kvægstald
og løbende renoveret, maskinhus fra 1980, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 62 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, kornservesærter og korn. Der
er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til
stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng til
hælp. Sønnen Otto W. Pedersen er medejer af gården. Han har været på Gråsten
Landbrugsskole, han bor Stormarken 54 sammen med Elsemarie Jensen.

-430SVENSTRUPVE3 7, KOSTERSLEVMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841247.
EDVARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1920, søn af Marie og Karl Pedersen,
gift d. 9.-6.-1945 med Ella Haslund Rasmussen, husmor, født d. 5.-11.-1923, datter af
Anna og Laurids Frederik Rasmussen. Parret har børnene: Anni, født d. 9.-2.-1949 og
Anne, født d. 29.-3.-1955.
E.P. har været på Husmandsskolen i Odense. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra sin
mor Marie Pedersen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld ca. 900.000. Areal ca. 10 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1909, svinestald og lade fra 1958 samt maskinhus fra 1962. Gården drives med en
svineproduktion på 4 årssøer, der sælges 50 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til markarbejdet.

SVENSTRUPVE3 57, SVENSTRUP, 5471 SØNDERSØ.
CHR. ALBERT PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1943, søn af Oda Marie og Poul
Andreas Pedersen, gift d. 20.-11.-1971 med Inge 3ørgensen, medhjælpende hustru, født
d. 19.-2.-1944, datter af Agnes og Emanuel 3ørgensen. Parret har sønnen 3acob, født
d. 20.-4.-1976.
C.A.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1969 fra
sin mor Oda Marie Pedersen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 23,4 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800 tallet og restaureret i 1971 og 1981. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1942, 1968 og 1969, kviestald fra 1972 og 1980-81, svinestalde fra 1942, 1966 og 1972, maskinhus fra 1979 og 1989, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på 33 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen 3ersey samt 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er brødhvede. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er
ansat 1 fast medhjælper.

SVENSTRUPVE3 70, "TYLVADGAARD", SVENSTRUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64841760.
3AN TYLVAD, gårdejer, født d. 5.-5.-1960, søn af Inger Elise og 3ens Tylvad, gift i
1983 med Hanne Lykke Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 13.-7.-1960, datter af
Karen Anna og Ejnar Nielsen. Parret har børnene: 3ohn, født d. 14.-8.-1985 og Su
sanne Lykke, født d. 8.-5.-1987.
3.T. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Ejvind Lyder
sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 16 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1933, udvidet og løbende moderniseret. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1933, 1975-79, lade fra 1975-79, maskinhus fra 1988 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 6.000
smågrise og 350 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og gastæt silo. På gården er
ansat 1 fast medhjælper og 2 skoledrenge.
SØNDERSØVE3 351, VIGERSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891254.
CARL CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-12.-1930, søn af Karen og Federik Chri
stensen, gift d. 14.-5.-1955 med Annelise Lyngsøe, medhjælpende hustru, født d.
21.-10.-1932, datter af Marie og Ingvardt Lyngsøe. Parret har børnene: Brian, født d.
9.-4.-1955 og Flemming, født d. 14.-9.-1961.
C.C. har været på Næsgaard Agebrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra sin far
Frederik Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1926 ombygget til svinestald i 1979, svinestald fra 1926 moderniseret og lade
fra 1926. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.
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SØNDER SØVEJ 363, "VIGERSLEVGAARD", VIGERSLEV, 5471 SØN
DERSØ, tlf. 64- 891371.
HANS FLEMMING HANSEN,
godsejer, født d. 28.-6.-1943, søn
af Astrid og Hans Aage Hansen,
gift d. 10.-7.-1965 med Inge Ma
rie Christensen, født d. 12.-3.1943, datter af Else Kathrine og
Albert Christensen. Parret har
børnene: Per Bo, født d. 25.-5.1966 og Anne Dorthe, født d.
10.-7.-1969.
H.F.H. har været på Dalum Landbrugsskole, han er formand for Sukkerroeforeningen
ved Assens Sukkerfabrik. H.F.H. overtog gården d. 1.-12.-1967 fra sin svingerfar
Albert Christensen.
Ejendomsskyld 5.800.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 6 svine
stalde fra 1967-1988, lade fra 1988, maskinhus fra 1967 og gylletank. Gården drives
med en alsidig produktion på 300 årssøer, der produceres 6.000 slagtesvin årligt,
desuden er der 10 års ammekøer, 22 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Aberdeen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er spinat, roer, byg, hvede og raps. Der er 10
traktorer, 2 mejetærskere, 1 roeoptager og 8 fodersiloer. På gården er ansat 5 med
arbejdere. H.F.H. ejer og driver også "Margård", Margårdsvej 10, 5471 Søndersø.
TEVRINGEVEJ 5, "TEVRINGEGAARD", TEVRINGE, 5462 MORUD, tlf. 64-831145.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født
d. 5.-3.-1941, søn af Karen og
Olaf Jensen, gift d. 12.-5.-1970
med Anni Haugaard Johansen,
medhjælpende hustru, født d.
20.-2.-1947, datter af Lovise og
Frits Haugaard Johansen. Parret
har børnene: Hanne, født d. 25.9.-1970 og Lars, født d. 20.-4.1973.
J.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra Bent
Vingaard.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende moderniseret siden 1970. Avlsbygningerne består
af svinestald fra 1972, kombineret lade og maskinhus samt gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er græsfrø, vinterraps, foderærter og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.

TEVRINGEVEJ 22, VÆDE, 5462 MORUD, tlf. 64-831250.
FINN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1947, søn af Rigmor og Alfred Jørgensen,
gift d. 5.-6.-1971 med Lone Nielsen, beskæftigelsesvejleder, født d. 23.-10.-1949,
datter af Ellen og Svend Aage Nielsen. Parret har børnene: Betina, født d. 2.-2.-1975
og Thomas, født d. 1.-10.-1978.
F.J. overtog gården d. 1.-8.-1982.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 9,4 ha., der er forpagtet 12,7 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1927 og 1979, lade fra 1989, maskinhus fra 1987 og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 20 ungdyr og 3 slagtekalve af racen
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Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
TODERUPVEJ 21, "KRISTENSMINDE", TODERUP, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831082.
CARL OTTO KNUDSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1924, søn af Marie og Rasmus Knud
sen, gift i 1951 med Inge Bendtsen, medhjælpende hustru, født d. 17.-8.-1927, datter
af Kirstine og Hans Bendtsen. Parret har børnene: Mogens, født d. 4.-11.-1953 og
Flemming, født d. 13.-1.-1960.
C.O.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin far
Rasmus Knudsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 48 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1890 restaureret i 1973 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, gården fungerer som avlscenter under navnet "Toderup
Avlscenter". Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og konservesærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

TODERUPVEJ 22-24, "BAKKE
GÅRDEN", TODERUP, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-841084.
HANS JØRGEN og EJNER LAU
RIDS NIELSEN, gårdejere, begge
født d. 4.-2.-1940, sønner af Eva
Gerda Margrethe og Kristian Jo
hannes Nielsen.
E.L.N. har været på Nordisk
Landbrugsskole. Brøderne overtog
gården i 1983 fra deres mor Evar
Gerda Margrethe Nielsen. Nuvæ
rende ejere er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha., der er frasolgt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956 ændret til svinestald i 1972, svinestald fra 1957, halmlade fra 1981 og
maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produ
ceres ca. 440 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, æter og fremavlshvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
TORUPVEJ 6, "M^RIENDAL", TORUP, 5485 SKAMBY.
AAGE HANSEN, gårdejer. Omtales under Vimmelsbækvej 2, 5270 Odense N.
AA.H. overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Jørgen Jydby Olsen. "Mariendal" fik ca. 1/2
delen af jordtilligendet udstykket til statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 4.030.000. Areal 77 ha.
Stuehuset er opført i 1790 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1918, lade fra 1918 ombygget til korntørreri og halmopbevaring i
1985-86. Der er plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Gården dri
ves sammen med Vimmelsbækvej 2, Kirkendrup, 5270 Odense N., som A.H. også ejer.
TORUPVEJ 28, "MENSALGAARD", TORUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851485.
EDMUND BROCKSTEDT, gårdejer, født d. 15.-1.-1945, søn af Elna og Sigfred Brockstedt, gift med Karen Hanne Andersen, bankassistent, født d. 10.-7.-1947, datter af
Else Marie og Oscar Andersen. Parret har børnene: Steffen, født d. 23.-8.-1969 og
Tine, født d. 10.-5.-1975.
E.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far Sig
fred Brochstedt.
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Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ændret til svinestald i 1975 og maskinhus fra omkr. 1935. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt, desuden er der 20
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, ærter,
maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Steffen
Brockstedt, som hjælper til på gården, har været på Korinth Landbrugsskole.

TORUPVEJ 29, "HØJAGERGAARD", TORUP, 5485 SKAM
BY, tlf. 64- 851058.
PEDER ANDERSEN, gårdejer,
født d. 13.-11.-1928, søn af Krestine og Laurids Andersen, gift
d. 27.-9.-1958 med Edith Elkjær
Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-4.-1938, datter af Al
ma og Georg Sørensen. Parret
har børnene: Margit, født d.
4.-6.-1960 og Lisbeth, født d.
20.-2.-1970.
P.A. har været på Korinth Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kvægavls
foreningen Fyn. P.A. overtog gården i 1962 fra sin far Laurids Andersen. Nuværende
ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30,5 ha., der er 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1885 renoveret i 1961 og udbygget i 1976, vognport og garage fra
1860, foderhus fra omkr. 1885 renoveret i 1987 og udendørs køresiloer. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer og korn. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til markarbejdet.
TORUPVEJ 32, TORUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851167.
OVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1923, søn af Marie og Kristian Christen
sen, bor sammen med Inger Kristiansen, medhjælpende hustru, datter af Karoline og
Hans Chr. Jensen.
O.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Anna Han
sen. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28,8 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 ændret til
svinestald omkr. 1969, svinestald fra 1900, garage og lager samt lade fra 1942 og
maskinhus fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, raps og sukkerroer. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

TORUPVEJ 38, "TORUPGAARD", TORUP, 5485 SKAMBY.
GUNNAR JENSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1930, søn af Johanne og Jens Chr. Jensen,
gift i 1955 med Ellen Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 16.-7.-1934, datter af
Mathilde og Søren Sørensen. Parret har datteren Inge, født d. 22.-7.-1959. E.J. døde i
1985.
G.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Anna
Kristensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1845 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1952 ændret til svinestald i 1968, svinestalde fra 1956 og 1959 samt
maskinhus fra 1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 8-900 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
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TORUPVEJ 45, "VESTERLUND", TORUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-851969.
MOGENS LEVINSEN, salgschef, født d. 15.-9.-1947, søn af Karen og Karl Levinsen,
gift d. 8.-5.-1971 med Anette Laursen, bogholder, født d. 11.-8.-1951, datter af
Gretha og Gunnar Laursen. Parret har børnene: Asger, født d. 11.-3.-1972 og MarieLouise, født d. 11.-10.-1973.
M.L. overtog gården i 1987 fra Ove Hansen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1893 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1880 løbende renoveret, vognport fra 1875 løbende renoveret, halmlade fra
1988 og lade fra 1875 løbende renoveret. Gården drives med en ammekobesætning på
8 års ammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Limousine, desuden er der lidt
høns. Der er halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.

TVEDSLUNDVEJ 9, HOLSEMARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-442088.
KRISTA PEDERSEN, husmor,
født d. 12.-1.-1927, datter af
Anna og Christian Pedersen.
K.P. overtog gården i 1968 fra
sin far Christian Pedersen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 240.000. Areal 1,9
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1830
og restaureret omkr. 1985-86.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1830 og maskinhus fra omkr. 1955.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
TVEDSLUNDVEJ 12, "HØJBO", EJLSKOVMARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64441522.
ARNE HENRY NIELSEN, husmand,
født d. 11.-8.-1913, søn af Sofie og
Karl Nielsen, gift d. 12.-2.-1939 med
Theresa Augusta Nielsen, husmor, født
d. 29.-1.-1906, datter af Signe og Niels
Nielsen. Parret har datteren Anna Nilsigne, født d. 3.-10.-1939. T.A.N. døde
i 1967.
A.H.N. overtog gården d. 1.-1.-1934
fra sin far Karl Nielsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 1,7 ha., der er bortforpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret omkr. 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1932.
TVEDSLUNDVEJ 15, "LILLE-TVEDS LUND", HOLSEMARK, 5471 SØNDER
SØ, tlf. 64-441397.
HANS KRISTIAN KNUDSEN, husmand,
født d. 15.-1.-1911, søn af Jensigne og
Niels Peter Knudsen, gift d. 25.-3.1934 med Ketty Helene Rasmussen, hus
mor, født d. 18.-3.-1912, datter af Ka
ren og Anders Rasmussen. Parret har
børnene: Elise, født d. 11.-9.-1934, Con
ni Lilian, født d. 21.-8.-1942 og Bent,
født d. 3.-6.-1947.
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Ejendomsskyld 340.000. Areal 2,2 ha., der er 0,27 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1891, restaureret i 1939 og ombygget i 1966-67. Alsbygningerne
består af kvægstald fra 1891 restaureret i 1939, svinestald fra 1891 restaureret i 1939
og 1947, lade fra 1891 restaureret i 1939 og maskinhus fra 1970. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til markarbejdet.

TVEDSLUNDVEJ 19, "TVEDS
LUND", HOLSEMARK, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-442007.
NIELS ERIK LARSEN MORTEN
SEN, gårdejer, født d. 25.-3.1948, søn af Rita Cecilia og
Johannes Laurids Larsen Morten
sen, gift d. 31.-8.-1974 med An
nette Højris Pedersen, husassi stent, født d. 20.-5.-1953, datter
af Marie og Georg Højris Peder
sen. Parret har børnene: Jan,
født d. 20.-2.-1975 og Heidi, født

d. 26.-9.-1977.
N.E.L.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-7.-1977 fra sin
far Johannes Laurids Larsen Mortensen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 44 ha., der er 1,7 ha. mose og forpagtet 2,3 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret indvendigt fra 1982-88. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1892 ombygget i 1979, svinestalde fra 1892, 1979 og 1985,
lade fra 1892, maskinhus fra 1978, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med
en svineproduktion på 112 årssøer, der sælges 350 smågrise og 2.100 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
TVÆRSKOVVEJ 51, "TVÆRSKOV
MØLLE", TVÆRSKOV, 5462 MORUD.
HENNING HANSEN, ESTHER
LARSEN og STEFFEN NORDEN
LUND LARSEN, gårdejere. Om
tales under Sdr Esterbøllevej 17,
5471 Søndersø.
Gården blev overtaget i 1986 fra
A.N.L.'s far Karl Herman Lar
sen. Gården "Tværskov Mølle" er
tidligere vandmølle og har været
drevet som mølleri.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 9,7 ha.
Stuehuset er opført i 1749 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget til hestestald samt lade. Der er samdrift med Sdr Esterbøllevej 17,
Sdr. Esterbølle, 5471 Søndersø, som I/S Kvisthøj også ejer og driver.

TÅRNBJERGVEJ 9, "RYTTERGÅRDEN", ULLERUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-891018.
HENNING HANSEN, gårdejer, født i 1943, søn af Esther og Chr. Hansen, gift i 1968
med Hanne Larsen, konsulent, født i 1945, datter af Astrid og Knud Larsen. Parret
har børnene: Troels, født i 1969 og Esben, født i 1973.
H.H. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Nordfyns Landbo
forening. H.H. overtog gården i 1969 fra sin far Chr. Hansen. Nuværende ejer er 2.
generation i lige linie, men gården har været i slægtens eje i længere tid.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald og kornlade fra 1989 opført efter brand, værksted, kontor og bad alle fra 1985
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ærter, græsfrø og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansiloer, korntør
reri med varm og kold luft samt naturgasfyr. H.H. ejer og driver også "Rostrup Damgaard", Rostrupvej 54, 5485 Skamby.

ULLERUPVEJ 30, SØNDERSØMARK, 5471 SØNDERSØ.
EGON CHR. HANSEN, gårdejer,
født d. 22.-2.-1930, søn af Sørine
og Jens Hansen, gift i 1953 med
Edith Kirsten Gleerup, medhjæl
pende hustru, født d. 13.-8.-1928,
datter af Juliane og Mikkel Glee
rup. Parret har børnene: Ida,
født d. 21.-9.-1952, Margit, født
d. 25.-2.-1957 og Lis, født d.
14.- 3.-1958.
E.C.H. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1957 fra sin far Jens Hansen. Nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld ca. 1.500.000. Areal 19,1 ha., heraf fragår 0,55 ha. til vej.
Stuehuset er opført i 1800, restaureret i 1941 og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1955, svinestalde fra 1955 og 1960, garage fra 1970, lade
fra 1968 og maskinhus fra 1980-81. Gården drives med en svineproduktion på 25 års
søer, der produceres 530 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, plan- og tårnsiloer samt korn
tørreri med kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.

ULLERUPVEJ 36, "STEJLSHØJ", SØNDERSØ-MARK, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891269.
HELGE JENSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1922, søn af Karen Marie Nilsigne og Johan
Jensen, gift d. 26.-9.-1948 med Margrethe Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 10.4.-1920, datter af Krestine Poulsen. Parret har børnene: Birgit Helene, født d. 1.-5.1951, Karsten, født d. 9.-3.-1953 og Marianne, født d. 23.-5.-1959.
H.J. overtog gården d. 1.-3.-1963 fra Johannes Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20,4 ha, der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1906 og 1976, svinestald fra 1906, lade fra 1896 og maskinhus fra 1984. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er konservesærter og fabriksroer. Der er 2 traktorer og halvpart i mejetærsker.
På gården er ansat 1 fast medhjælper.
ULLERUPVEJ 56, "LUNDAGERGAARD", ULLERUP, 5485 SKAM
BY, tlf. 64-891091.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 6.-3.-1929, søn af Inge
borg og Jørgen Jørgensen, gift
d. 12.-9.-1957 med Annelise
Mørch, medhjælpende hustru,
født d. 28.-4.-1936, datter af
Marie og Christian Mørch. Par
ret har sønnen Jørgen Christian,
født d. 3.-5.-1955.
J.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far Jørgen Jørgensen. Nuværende ejer
er 4. generation på gården, som har været fæstegård under "Dallund".
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 29 ha., der er 1 ha. skov og forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og siden restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald fra 1929 ombygget til svinestald i 1970, svinestald fra 1929, maskinhus fra 1987
og lade. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300
salgtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og
foderærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ULLERUPVEJ 64, "ESKELUND", ULLERUP, 5485 SKAMBY, tlf. 64-891123.
SIGNE og JENS LARSEN, (søskende), gårdejere, børn af Marie Trine og Knud Larsen.
S.L. er født d. 16.-9.-1900. J.L. er født d. 27.-8.-1915.
J.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Søskendeparret overtog gården i 1977, før
den tid var gården ejet af 4 søskende i fællesskab. Gården er slægtsgård og har været
i familiens eje mindst 5 generationer, den var tidligere fæstegård under "Dallund" og
"Gyldensteen", da den var under "Gyldensteen" var der kun 1,5 tdr. land.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,2 ha.
Stuehuset er opført i 1670, restaureret flere gange men har bevaret den gamle stil.
Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1940 samt svinestalde fra 1940 og
1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, byg
og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Oorden drives med maskinstation.

ULLERUPVEJ 65, ULLERUP,
5485 SKAMBY, tlf. 64-891060.
VERNER JENSEN, gårdejer, født
d. 9.-4.-1916, søn af Anna og
Hans Jensen, gift d. 10.-1.-1947
med Else Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 26.-7.-1925, dat
ter af Sørine og Jens Hansen.
Parret har børnene: Inge, født d.
16.-6.-1947 og Vagn, født d. 7.12.-1962.
V.J. har været på Korinth Land
brugsskole. Han forpagtede gården i 1951 og overtog den i 1957 fra sin far Hans Jensen, som købte den i 1913.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40,1 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 ombygget til svinestald i 1970, svinestalde fra 1914-15 og 1962, garage
og lager samt lade fra 1855, hestestald fra 1922, hønsehus fra 1954 og maskinhus fra
1982. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 250 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 halmpresser, plansilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
ULLERUPVEJ 69, "ENGGARRD", ULLERUP, 5485 SKAMBY.
JENS HANSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1952, søn af Anni Krestine og Hans Hansen,
gift d. 2.-6.-1978 med Helen Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-12.-1946,
datter af Ellen og Edvard Knudsen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 16.-9.-1974,
Charlotte, født d. 12.-2.-1979 og Henriette, født d. 24.-6.-1983.
J.H. overtog gården i 1982 fra Karen Larsen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 135 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1907 og løbende renoveret. Gården drives med en
svineproduktion på 17 årssøer, der produceres 340 slagtesvin årligt, desuden er der 2
års ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen RDM samt 1 avlsorne. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, frøgræs, maltbyg, hvede, vårraps,
rug og ærter. Der er 3 traktorer,- 1 mejetærsker, 1 rendegraver og tårnsilo.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
J.H. ejer og driver også Kronborgvej 60, 5450 Otterup med 5,5 ha., opført som
husmandssted i 1935. Forældrene bor i huset i dag.
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ULLERUPVEJ 80, 5485 SKAMBY.
KURT RASMUSSEN, gårdejer. Omtales under Klaus Berntsensvej 75.
K.R. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin far Chr. Rasmussen. Nuværende ejer er 7.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 43 ha., der er bortforpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og 1960 og løbende vedligeholdt, det er nu udlejet til fa
deren Chr. Rasmussen. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1945, svinestald fra
1935, lade fra 1952 og maskinhuse fra 1924 og 1973. Der er plan- og tårnsiloer samt
korntørreri med varm og kold luft. Der er samdrift med Klaus Berntsensvej 75,
Søndersø.
ULLERUPVEJ 81, 5485 SKAMBY,
tlf. 64-851731.
KARSTEN JENSEN, gårdejer,
født d. 9.-3.-1953, søn af Grethe
og Helge Jensen, gift d. 21.-7.-1979
med Ingemarie Brems Mortensen,
medhjælpende hustru, født d. 3.7.-1954, datter af Eva Brems og
Karl Mortensen. Parret har bør
nene: Per, født d. 31.-5.-1981 og
Niels, født d. 1.-11.-1982.
K.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han forpagtede går
den i 1974 og overtog den i 1978 fra Svend Møllebjerg.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 42 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af drægtig
hedsstald fra 1988, 5 klimastalde og 5 farestalde fra 1986, tærskelade fra 1894 ombyg
get til drægtighedsstald i 1978, goldsostald fra 1894 restaureret i 1978, maskinhus fra
1990 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 477 årssøer, der sælges
9.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og sukker
roer. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 2 faste med
hjælpere. K.J. ejer og driver også Tårnbjergvej 1. Denne gård bliver lagt ind til Ullerupvej 81. Stuehuset og driftsbygningerne på Tårnbjegvej bliver solgt som særskilt
parcel. Ejendomsvurdering 2.320.000.

ULLERUPVÆNGET 24, "FREDERIKSLUND", SØNDERSØ NORD
MARK, 5471 SØNDERSØ.
JENS THORKILD NIELSEN, gård
ejer, født d. 12.-7.-1917, søn af
Johanne og Niels Jørgen Nielsen,
gift d. 18.-5.-1988 med Sujittar
Srihauampai, husmor, født d. 5.2.-1955, datter af Fomehan og
Singto Srihauampai. Parret har
barnet Ball.
J.T.N. har været på Sydsjællands
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-5.-1962 fra sin far Niels Jørgen Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 28,2 ha.
Stuehuset er opført i 1883 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1958, svinestald fra 1972, lade fra 1976, maskinhus fra 1962 og indendørs køresilo.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og sukkerroer. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm luft samt fast brændsels
fyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
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VEDBY, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-891221.
VERNER LUNDSGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 24.-5.-1915, søn
af Anna Sofie og Anthon Jensen,
gift i 1950 med Edith Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
19.-9.-1918, datter af Jørgine og
Hans Peder Nielsen. Parret har
børnene: Inge, født d. 13.-6.-1951,
Marianne, født d. 7.-1.-1953 og
Jytte, født d. 22.-11.-1955.
V.L.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra sin far An
thon Jensen.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er 2 ha. eng og mose og bortforpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1800 tallet, løbende ombygget og udvidet omkr. 1952, lade fra
1935 løbende renoveret og maskinhus fra 1955.
VEDBYVEJ 26, VEDBY, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-892199.
KRISTEN PILEGAARD, gårdejer,
født d. 29.-3.-1953, søn af Edel
og Erik Pilegaard, gift d. 10.-8.1979 med Anne-Lise Christensen,
demonstratrice, født d. 13.-11.1956, datter af Tove og Preben
Christensen. Parret har børnene:
Lykke, født d. 3.-10.-1982 og
Jens Ulrik, født d. 25.-11.-1983.
K.P. har været på Dalum Land
brugsskole, han er i repræsen
tantskabet for Tulip. K.P. overtog gården i 1985 fra Martin Larsen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 30 ha., der er 3 ha. eng og forpagtet 57 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1915 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1915 ombygget til værksted og svinestald i 1985, svinestald fra 1915
løbende renoveret og lade fra 1915 ændret til maskinhus i 1985.Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af hvede, ærter, raps og byg. Der er 3 trak
torer. Maskinstation bruges til markarbejdet. K.P. er medejer af Vedbyvej 32.
VEDBYVEJ 32, "HØJGAARD",
VEDBY, 5471 SØNDERSØ, tlf.
64-891236.
ERIK PILEGAARD, gårdejer,
født d. 5.-4.-1928, søn af Anne
og Jens Pilegaard, gift i 1952
med Edel Banke, medhjælpende
hustru, født d. 16.-8.-1928, dat
ter af Kirstine og Kristen Banke.
Parret har børnene: Kristen, født
d. 29.-3.-1953, Jørgen, født i
januar 1955 og Lene, født d. 14.1.-1963.
E.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra Anne Møller
Pedersen. Ejendomsskyld 4.220.000. Areal 20 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 ændret til svinestald i 1963, svinestalde fra 1912, 1974, 1977, 1978,
1980, 1982 og 1984, lade fra 1910 ændret til svinestald i 1968 og gylletank. Gården
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drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der produceres 6.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps, byg og sukkerroer. Der er 7
fodersiloer. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 2 faste
medhjælpere.
VEFLINGE SKOVVEJ 53, "MUS
DAM", SÆRSLEV, 5474 VEFLIN
GE, tlf. 64-841339.
HENRIK PØHLSGAARD, gårdejer,
født d. 3.-8.-1940, søn af Hedvig
og Karl Pøhlsgaard, gift d. 9.-4.1966 med Hanne Rasmussen, med
hjælpende hustru, født d. 16.-2.1945, datter af Mary og Johan
nes Rasmussen. Parret har bør
nene: Anne-Grete, født d. 16.-10.1969 og Lars, født d. 8.-4.-1976.
H.P. har været på Dalum Land
brugsskole, han er i repræsentantskabet for Cellulosefabrikken. H.P. overtog gården d.
1.-1.-1972 fra sin svigerfar Johannes Rasmussen. Gården har været i slægtens eje si
den 1700-tallet.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af lader
fra omkr. 1870 og 1938, sidstnævnte er ombygget i 1975 samt maskinhus fra 1975.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, sukkerroer,
frøgræs, foderærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. H.P.
ejer og driver også "Pøhlsgaard", Bystævnet 51, 5474 Veflinge.

VEJRUPHUSE 41, "LINDEKIL
DE", GAMBY, 5471 SØNDERSØ,
tlf. 64-831025.
ANNE SKOVBO MORTENSEN,
gårdejer, født d. 31.-5.-1954, dat
ter af Edel Grønnemose og Knud
Skovbo Hansen, gift d. 24.-6.1978 med Arne Bruun Morten
sen, servicemontør, født d. 17.4.-1956, søn af Erna og Kaj Mor
tensen. Parret har børnene: Mar
tin, født d. 14.-6.-1980, Mikael,
født d. 9.-4.-1983 og Maria, født d. 23.-4.-1989.
A.S.M. har været på Korinth og Kalø landbrugsskoler. Hun overtog gården d. 1.-10.1981 fra sin far Knud Skovbo Hansen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29 ha. Der er 2,5 ha. eng og lejet 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og ombygget flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1906, 1911 og 1973, vognport fra 1923, lade fra 1942 og
maskinhus fra 1956. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 46 ungdyr
og 6 slagtekalve af racerne Jersey og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
maltbyg og sukkerroer. Der er 3 traktorer og fodersilo. Maskinstation bruges til mark
arbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
VESTERGÄRDSVEJ 1, HJORTEBJERG, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-831459.
JENS CHRISTIAN PEDERSEN, pensionist, født d. 29.-6.-1916, søn af Maren Johanne
og Hans Peter Pedersen, gift d. 22.-5.-1952 med Janina Jakobik, pensionist, født d.
17.-7.-1927, datter af Hekla og Frands Jakobik. Parret har sønnen Henrik, født d.
22.-8.-1948. J.C.P. overtog gården d. 5.-6.-1975 fra August Hansen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald tilbygget omkr.
1964. Besætningen er på 2 ponyer til ridning.

VESTERGÅRDSVE3 10, "VESTERGAARD", HÅRSLEV-MARK, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831279.
BENT DAHL, gårdejer, født d.
1.-2.-1920, søn af Marie og Peter
Dahl, gift d. 7.-9.-1957 med Kir
sten Mogensen, husmor, født d.
24.-1.-1934, datter af Kathrine
Marie og Orla Mogensen. Parret
har børnene: Karin Marie, født d.
22.-5.-1958, Hanne Kerstine, født
d. 16.-4.-1960, Arne Mogens,
født d. 17.-4.-1963 og Lars Ole,
født d. 21.-12.-1966.
B.D. overtog gården d. 15.-9.-1948 fra Peter Andersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er 2 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1910, svinestald fra 1910 ændret til kvægstald i 1978, maskinhus fra 1977
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 50 ungdyr af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 maskinmarkvandingsanlæg og fast brændselsfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper.
VESTERGÅRDSVE3 14, 5471
SØNDERSØ.
ARNE MOGENS DAHL, gårdejer,
født d. 17.-4.-1963, søn af Kir
sten og Bent Dahl.
A.M.D. har været på Ladelund
og Dalum landbrugsskoler, han
er i bestyrelsen for Vestfyns
Landboungdom. A.M.D. overtog
gården d. 1.-6.-1985 fra et døds
bo.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
17,2 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1933. Besætningen består af 20 ungdyr af racen RDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Gården drives sammen med "Vestergaard", Vestergårdsvej 10, der ejes af faderen.

VESTERGÄRDSVE3 19, "BREGNHOLM", H3ORTEB3ERG, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-831162.
ALFRED PETER ANDERSEN,
husmand, født d. 11.-9.-1915, søn
af Karen Sofie og 3ens Andersen,
gift d. 18.-11.-1943 med Karen
Grethe Eriksen, husmor, født d.
1.-7.-1915, datter af 3ohanne Eli
sabeth og Hans Peter Eriksen.
Parret har børnene: Niels Peter,
født d. 13.-8.-1944 og Kristian,
født d. 18.-9.-1946.
A.P.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-10.-1943 fra
Sofus Rasmussen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1825 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1825 renoveret i 1972, svinestald fra omkr. 1825 renoveret i 1959,

-442-

lade fra omkr. 1825 ændret til svinestald i 1959 og maskinhus fra 1964. Besætningen
består af høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og hvede. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges til markarbejdet.

VIERNEVEJ 4, "LINDEGAARD",
VIERNE, 5471 SØNDERSØ.
GUNNAR LARSEN, gårdejer. Om
tales under Tyrsbjergvej 46, Villetofte, 5210 Odense NV.
G.L. overtog gården i 1959 fra
Karl Fuglsang.
Areal 21 ha., der er 1 ha. skov
og 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1857. Avls
bygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade sidstnævnte
fra 1946. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af sukkerroer, maltbyg, konservesærter og
hvede. Der er samdrift med B.L.'s anden gård Tyrsbjergvej 46, 5210 Odense NV.

VIERNEVEJ 5, "VIERNE HJØRNEGÅRD", VIERNE, GAMBY,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801491.
CLAUS A. BECH, cand.agro/dyrkningskonsulent, født d. 18.-7.1960, søn af Bodil og Jørgen
Bech, bor sammen med Gitte Ny
berg Larsen, H A-studerende,
født d. 23.-3.-1965, datter af
Anne og Bent Larsen.
C.A.B. er dyrkningskonsulent hos
Frigodan, han har været på Landbohøjskolen. C.A.B. overtog
gården d. 1.-1.-1987 fra sine forældre Bodil og Jørgen Bech. Nuværende ejer er 5.
generation på gården, som er en gammel slægtsgård, oprindelig fæstegård under herre
gården "Elvedgård", frikøbt af Niels Nielsen i 1850'erne. Den har været i slægtens eje
siden 1888.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1855, restaureret i 1924 og 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1855 ombygget i 1990 til hestestald for sportsheste, lade ombygget til
tørreri i 1988 og maskinhus ombygget i 1988. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af hvede, grønne ærter, sukkerroer og vinterraps. Der er 1 trak
tor, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft.

VIERNEVEJ 14, VIERNE, 5471
SØNDERSØ, tlf. 64-801134.
ANNE KIRSTINE HANSEN, hus
mor, født d. 24.-2.-1912, datter
af Kathrine og Anders Jørgen
Persen, gift d. 24.-2.-1937 med
Aage Hansen, gårdejer, født d.
12.-7.-1905, søn af Marie og Kri
stian Hansen. Parret har børne
ne: Anne-Lise, født 29.-12.-1937,
Karen, født 26.-10.-1941, død i
1982 og Jørgen Kristian, født
25.-7.-1944. AA.H. døde i 1966.
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Han overtog gården i 1947 fra Mads Johansen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8,8 ha., der er bortforpagte! 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret omkr. 1979. Avlsbygningerne består af
kvaegstald, svinestald og lade alle fra 1914 samt maskinhus fra før 1966.
VIERNEVEJ 24, "ENGGAARD", VIERNE, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801691.
VERNER NIELSEN, stiladsbygger, født d. 24.-6.-1964, søn af Birthe og Verner Nielsen,
bor sammen med Vivi Kalliomaki, togbetjent, datter af Aase og Hans Kalliomaki.
Parret har datteren Laila, født d. 1.-8.-1985.
V.N. overtog gården i 1986 fra Jan Lund Jensen.
Ejendomsskyld ca. 540.000. Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra omkr. 1800 og renoveret i 1985. Besætningen
består af 4 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
tårnsilo og kombifyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
VIERNEVEJ 32, "VIERNELUND",
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801569.
JAN LUND JENSEN, gårdejer,
født d. 16.-7.-1956, søn af Inge
Dyrehave og Niels Lund Jensen,
gift d. 13.-10.-1984 med Kirsten
Langholm Pedersen, gartnerimed
hjælper, født d. 13.-10.-1959, dat
ter af Ragnhild og Poul Lang
holm Pedersen. Parret har børne
ne: Thomas, født d. 19.-9.-1978,
Lars, født d. 22.-3.-1981 og Jet
te, født d. 24.-5.-1988.
J.L.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1985 fra H.
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21,9 ha., heraf tilkøbt 13,9 ha. Der er forpagtet 8,3
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra omkr. 1800. Besætningen består af får og 1 hest. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og fast brændselsfyr.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
VIERNEVEJ 36, "VIERNE-SØNDERGAARD", ELVED-MARK,
5471 SØNDERSØ, tlf. 64-801050.
STEEN NØRREHVEDDE, gård
ejer, født d. 23.-8.-1953, søn af
Ebba og Gordon Nørrehvedde,
gift d. 1.-4.-1984 med Liss Mun
ter, sygehjælper, født d. 24.-1.1956, datter af Ninel og Bent
Munter. Parret har børnene: Ja
cob, født d. 6.-1.-1984 og Rikke,
født d. 18.-11.-1987.
S.N. driver maskinstation, han
har været på Lyngby Landbrugsskole. S.N. overtog gården d. 1.-10.-1987 fra Hans Chr.
Tofte.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1930 og restaureret omkr. 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1930 ændret til svinestald, svinestald og lade fra 1930, maskinhus fra
1960 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af suk
kerroer, græsfrø og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo,
korntørreri med varm luft samt kombifyr. På gården er ansat sæsonarbejdere.

-wVIERNEVEJ 40, ELVED-MARK,
5474 VEFLINGE, tlf. 64-801307.
KNUD LAHN SØRENSEN, gård
ejer, født d. 4.-12.-1918, søn af
Mette og Søren Lahn Sørensen,
gift med Edith Poulsen, husmor,
født d. 15.-8.-1917, datter af
Marie og Elmar Poulsen. Parret
har børnene: Viola, født d.
7.-8.-1940, Jytte, født d. 8.-10.-1945
og Henning, født d. 10.-6.-1950.
K.L.S. overtog gården d. 20.-7.1946 fra Marinus Nielsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 8,4 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuser er opført omkr. 1800 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra omkr. 1800 samt maskinhus ombygget omkr. 1970.
Der er 1 traktor på gården.

VIERNEVEJ 44, ELVED-MARK, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801257.
JØRGEN JACOBSEN, ejendomsmægler, født d. 12.-12.-1953, søn af Inga og Axel Ja
cobsen, bor sammen med Anna Therkildsen, socialpædagog, født d. 19.-5.-1957, datter
af Esta og Aage Therkildsen. Parret har datteren Signe, født d. 13.-8.-1988.
J.J. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Svend Jeppesen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1916. Besætningen består af 2 års ammekøer og 3 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er
kombifyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
VIERNEVEJ 47, ELVED-MARK, 5474 VEFLINGE, tlf. 64-801483.
CLAUS SKJØTH, slagteriarbejder, født d. 22.-6.-1957, søn af Inge og Erik Skjøth, gift
d. 7.-6.-1980 med Ann-Berit Andersen, født d. 16.-12.-1959, datter af Birthe og Asger
Andersen. Parret har børnene: Jeanette, født d. 21.-3.-1977 og Charli, født d. 25.9.-1981.
C.S. overtog gården d. 1.-10.-1987.
Areal 1,9 ha.
Stuehuset er genopført i 1989 efter brand ved nytårstid. Staldbygningen er restaureret
i 1988. Der er fast brændselsfyr.
VIERNEVEJ 50, "DYREBJERGGAARD", ELVED-MARK, 5474
VEFLINGE, tlf. 64-801066.
ANNE-METTE JUHL JENSEN,
ekspedient, født d. 22.-9.-1961,
datter af Inga og Regnar Laur
sen, gift d. 5.-5.-1984 med Lars
Peder Jensen, assurandør, født
d. 3.- 12.-1956, søn af Grethe
Viola og Arne Peder Jensen. Par
ret har børnene: Martin, født d.
30.-1.-1983 og Tanja, født d.
26.-3.-1987.
A.M.J.J. overtog gården d. 15.-12.-1988 fra Johanne Christensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 11,8 ha., der er 0,27 ha. mose og bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1988-89. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1913 og maskinhus fra 1929. Besætningen består af 1 hest. Der er plansilo.
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VÆDEHAVE 14, VÆDEHAVE,
5462 MORUD, tlf. 64-831382.
ERIK VAADE, radioforhandler,
født d. 19.-4.-1941, søn af Marta
og August Vaade, gift d. 30.-6.1972 med dette Marianne Niel
sen, sygeplejerske, født d. 8.-9.1946, datter af Karen Ruth Sø
rensen og Leif Nielsen. Parret
har børnene: Marianne, født d.
8.- 12.-1971 og Anette, født d.
15.- 6.-1974.
E.V. overtog gården i 1966 fra
Mie og Poul Rasmussen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 4,4 ha., der er 2,2 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
hestestald fra omkr. 1900 og lade fra omkr. 1850. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af juletræer og græs. Der er 1 traktor og kombifyr.
VÆDEVEJ 18, "VÆDELUND", VÆDE-HEDE, 5462 MORUD, tlf. 64-831546.
JENS HANSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1920, søn af Anne Kerstine og Hans Chr. Han
sen, gift med Johanne Kerstine Hansen, medhjælpende hustru, født d. 21.-2.-1921,
datter af Hansigne Nielsen og Marius Hansen. Parret har børnene: Inger Margrethe,
født d. 1.-11.-1947, Bodil Birgitte, født d. 22.-10.-1949 og Hans Jørgen, født d.
16.-11.-1954.
J.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra Aksel Jør
gensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,8 ha. Der er 5 ha. skov og mose og forpagtet 7,2
ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929 løbende renoveret, malkerum fra 1972, lade og maskinhus fra 1977
samt foderhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 25 ung
dyr og 2 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker og kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
Sønnen Hans Jørgen er medejer af gården og bor hjemme. J.H. ejer og driver også
Sasserodvej 51 på 21 ha., her er stuehuset udlejet.

VÆDEVEJ 34, "BIRKELUNDGAARD", VÆDE, 5462 MORUD,
tlf. 64-831305.
EGON WESTERGAARD, gårdejer,
født d. 21.-10.-1923, søn af Elise
og Chresten Westergaard, gift d.
26.-11.-1949 med Kirsten Jensen,
medhjælpende hustru, født d. 6.12.-1929, datter af Marie og
Hans Jensen. Parret har børne
ne: Ruth, født d. 24.-5.-1951,
Jane, født d. 21.-6.-1955, Gitte,
født d. 25.-3.-1959 og Henning, født d. 20.-2.-1962.
E.W. overtog gården i 1949 fra Alfred Gunnar Lange.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 22,5 ha. Der er 2,8 ha. skov og
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1854, løbende moderniseret og restaureret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1892, svinestald fra 1892 ombygget til kalvestald, lade fra
1914 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35
ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinter
raps, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
kold luft og fast brændselsfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
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VÆDEVEJ 42, "MOSEGAARDEN", VÆDE, 5462 MORUD, tlf. 64-831342.
HANS CHR. PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1934, søn af Edith og Henrik Peder
sen, gift d. 25.-11.-1961 med Vera Rasmussen, ledende hjemmesygeplejerske, født d.
30.-7.-1937, datter af Gurli og Thorkild Rasmussen. Parret har børnene: Hans Henrik,
født d. 29.-5.-1962 og Claus Jørgen, født d. 23.-3.-1964.
H.C.P. har været på Dalum Landbrugsskole, han er formand for regnskabsudvalget i
Årup Landboforening. H.C.P. overtog gården i 1957 fra sin mor Edith Pedersen.
Ejendomsskyld 4.750.000. Areal 99 ha., heraf tilkøbt 63 ha. Der er 11 ha. skov, heraf
er noget fredskov.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af 6 staldbygninger til svin opført
fra 1959-1980, 4 lader opført fra 1969-1989 samt gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er frø, raps, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, 1 dozer, tårnsilo, korntørreri med kold luft samt staldvarme til stuehus.
Sønnen Hans Henrik, der hjælper til på gården, har været på Korinth og Dalum land
brugsskoler. H.C.P. ejer og driver også "Morudgaard", Åbakkevej 7, 5462 Morud.

VÆDEVEJ 45, "FORHAVESTED", VÆDE, 5462 MORUD.
OLE EICHNER-LARSEN, afd.chef, født d. 9.-2.-1954, gift med Lene Heintz Larsen,
sygeplejerske, født d. 25.-11.-1955. Parret har børnene: Christian, Søren og Stine.
O.E.L. har grønt bevis og er landbrugstekniker. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra
Søren Hedegaard.
Areal 4 ha., der er 1 ha. eng og forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1910 og lade fra 1950. Besætningen består af 10 moderfår og 3 slagtekalve af
racen Jersey. Der er 1 traktor på gården.
ØRRITSLEVVEJ 22, "NØRREGAARD", VIGERSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891205.
FLIMMING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1961, søn af Annelise og Carl
Christensen.
F.C. har været på Dalum Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-8.-1988
fra sin far Carl Christensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29 ha., der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1905 og 1961, ungdyrstald fra 1974, svinestald ombygget til kvægstald i
1988, lade fra 1905, maskinhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 65 årskøer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 sprinkler markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.
ØRRITSLEVVEJ 46, "LILLE ØRRITSLEVGAARD", ØRRITSLEV, 5471 SØNDERSØ.
JENS NIELSEN, proprietær. Omtales under Brøndstrupvej 36, 5485 Skamby.
J.N. overtog gården i 1964 fra sin far Niels Jesper Nielsen.
Ejendomsskyld 5.050.000. Areal 99 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1952, maskinhus fra 1960, foderhus fra 1989, gastæt silo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer af racen RDM. Der er
tårnsilo samnt korntørreri med varm og kold luft. Der er samdrift mellem ejernes 3
gårde. J.N. og L.N. ejer og driver også "Brøndstrupgård", Brøndstrupvej 36, 5485
Skamby og "Pilegården", Niels Andersen Gyden 5, 5450 Otterup.
ØRRITSLEVVEJ 82, "ØRRITSLEV HØJGAARD", ØRRITSLEV, 5471 SØNDERSØ.
CARL FRANDSEN, gårdejer, født i 1912, søn af Hanne og Marius Frandsen, gift i
1956 med Inger Rasmussen, medhjælpende hustru, født i 1927, datter af Kirstine og
Jørgen Rasmussen. Parret har børnene: Erik, født i 1958, Hanne, født i 1961 og Hen
ning, født i 1963.
C.F. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra sin far
Marius Frandsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
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Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne, som er genopført efter brand i 1920,
består af kvægstald, svinestald og lade, sidstnævnte er ombygget i 1935. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

ØRRITSELVVEJ 108, "LINDEGAARD", ØRRITSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-891049.
RASMUS PEDER LARSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1915, søn af Marie og Lars Jørgen
Larsen, gift i 1939 med Karen Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 26.-12.-1915,
datter af Anne Marie og Hans Peder Rasmussen. Parret har børnene: Else, Inger og
Arne.
R.P.L. overtog gården i 1939 fra sin far Lars Jørgen Larsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført fra 1870-73 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinetald og lade alle fra 1870-73 og løbende renoveret samt maskinhus fra
1980-81. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, sukker
roer og grønne ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft
samt kombifyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
ØSTERGADE 36, "BJERGAGERGAARD", SÆRSLEV, 5471 SØNDERSØ, tlf. 64-841291.
KJELD og ERIK PEDERSEN, gårdejere, K.P. er født d. 20.-3.-1953 og E.P. er født d.
25.-5.-1951, sønner af Poula og Hans Pedersen, E.P. er gift d. 2.-3.-1974 med Jytte
Schaldemose, lærer, født d. 10.-3.-1953, datter af Minna og Niels Schaldemose. Parret
har børnene: Sanne, født d. 5.-8.-1978, Louise, født d. 23.-11.-1982 og Helene, født d.
14.-10.-1985.
K.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Brøderne overtog gården d. 1.-1.-1980 fra
deres far Hans Pedersen. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været
fæstegård under "Gyldensteen".
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1973, kombineret lade og maskinhus fra 1980, fodersiloer, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 80 ungdyr
af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og sukkerroer. Der er 2
traktorer, 1 gummiged, 1 minidozer og delvis staldvarme til stuehus. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

ÅBAKKEVEJ 7, "MORUDGAARD", MORUD, 5462 MORUD.
HANS CHR. PEDERSEN, gårdejer. Omtales under Vædevej 42, 5462 Morud.
H.C.P. overtog gården i 1978 fra Karl Sørensen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1990. H.C.P. ejer og driver også "Mosegården", Vædevej 42, 5462
Morud. Der er samdrift mellem gårderne.
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ANDEBØLLEVEJ 129, ANDEBØLLE, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-831173.
JOHANNES HANSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1936, søn af Katrine og Julius Hansen,
gift d. 16.-5.-1964 med Grethe Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 10.-6.-1938,
datter af Marie og Marius Pedersen. Parret har børnene: Susanne, født d. 24.-4.-1967,
og Michael, født d. 13.-10.-1969. J.H. overtog gården d. 1.-3.-1964 fra sin far.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført omkring 1864 og løbende restaureret, kvægstald opført 1977,
svinestald er løbende restaureret, lade opført 1977 og maskinhus 1975. Gården drives
med en besætning på 30 årskøer, 12 ungdyr og 7 slagtekalve af racerne SDM og Jer
sey, 15 årssøer og 175 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ANDEBØLLEVEJ 346, "KYLENSTEN", ANDEBØLLE STORSKOV,
5492 VISSENBJERG, tlf. 64831038.
HENNING PEDERSEN, gårdejer,
født d. 24.-3.-1943, søn af Agnes
og Åge Pedersen, gift d. 20.-7.1968 med Birthe Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 15.-8.1945, datter af Anna og Augustin
Hansen. Parret har sønnen Len
nart, født d. 8.-4.-1974.
H.P. arbejder som landbrugsvikar
og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 12,3 ha., heraf 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret i 1986, svinestalde opført 1900, 1964 og
1974 samt maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, ca.
1.970 solgte smågrise og ca. 20 slagtesvin årligt, desuden er der 8 Shetlandsponyer.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og oliefyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASSENBØLLEVEJ 7, BRED, 5492
VISSENBJERG, tlf. 64-471417.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 21.-11.-1939, søn af Ninne og Peter Jørgensen, gift d.
17.-11.-1962 med Ulla Vedel Jen
sen, husmor, født d. 6.-6.-1939,
datter af Ingrid og Johannes Ve
del Jensen. Parret har børnene:
Peter, født d. 24.-5.-1963, Hen
rik, født d. 17.-9.-1966, og Kaj,
født d. 29.-10.-1972.
J.J. har været på Ladelund
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Landbrugsskole, han er medlem af Landboforeningen for Årup-V.L. Han overtog gården
d. 4.-5.-1964 fra Ingeborg og Christian Iversen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 10 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1875 og løbende restaureret, svinestalde opført 1875 og 1976, lade
1875. Gården drives med en besætning på 60 årssøer og en smågriseproduktion på ca.
1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASSENBØLLEVEJ 34, "LUNDSGÅRD", BRED MARK, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64431582.
MICHAEL ILSØE, gårdejer, født d. 8.-6.-1920, søn af Sesilie og Anton Ilsøe, gift d.
28.-10.-1945 med Marie Jeppesen, medhjælpende hustru, født d. 6.-8.-1924, datter af
Jensine og Christian Jeppesen. Parret har sønnerne: Leif, født d. 3.-10.-1949, og
Henning, født d. 13.-3.-1953.
M.E. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1952 fra Jo
hannes Hansen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 18,8 ha., heraf 2,8 ha. mose og græs.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, kvægstald opført 1850, svinestal
de 1850 og 1967, maskinhus 1965 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 8 årssøer og ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kold lufts tørreri samt kornmagasin på loft.
På gården er ansat 2 skoledrenge.
ASSENBØLLEVEJ 38, "MARKUSLUND", BRED, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-432033.
BENT MATHIASEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1943, søn af Valborg og Aage Mathiasen,
gift d. 29.-9.-1979 med Jette Lundstrøm, assistent, født d. 12.-11.-1950, datter af
Else og Markquard Lundstrøm. Parret har børnene: Flemming, født d. 14.-2.-1967, og
Søren, født d. 27.-4.-1982.
B.M. overtog gården d. 11.-6.-1974 fra Henry Nielsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret i 1980, kvægstald og lade er opført
omkring 1800 og der er gylletank. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer
og 4 ungdyr af racen Angus.
BØGEBJERGLUND 12, "BØGEBJERGLUND", BØGEBJERGLUND, 5492 VISSENBJERG,
tlf. 64-471542.
PAUL PEDERSEN og NIELS ERIK PEDERSEN, gårdejere.
P.P. er født d. 13.-6.-1929, gift d. 15.-6.-1958 med Birgit Pedersen, medhjælpende
hustru, født d. 23.-3.-1939. Parret har børnene: Torben, Marianne og Dorthe.
N.E.P. er født d. 6.-10.-1960, gift i 1985 med Susanne Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-1.-1963. Parret har børnene: Dennis, Martin og Anita.
P.P. har været på Dalum Landbrugsskole og N.E.P. på Korinth Landbrugsskole. Gården
blev overtaget d. 15.-8.-1964 fra Verner Jepsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 0,5 ha. mose.
Yderligere 15 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret. Kvægstald, lade og foderhus
er opført 1972, desuden er der gylletank. Gården drives med en besætning på 40 års
køer og 50 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
Gården bliver drevet under navnet "N.E. Pedersen I/S".

GADSBØLLEVEJ 134, "DRUDGÅRDEN", ANDEBØLLE, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64473466.
NIELS AAGE JAVNSEN GYDESEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1948, søn af Erna og Børge
Gydesen.
N.Aa.J.G. er uddannet som landbrugstekniker på Nordisk Landbrugsskole og arbejder
nu som konsulent i Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-10.-1989 fra Stig
Anderson.
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Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 53 ha., heraf 13 ha. skov
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Svinestald er opført i 1913 og
løbende restaureret, lade og maskinhus er opført 1913. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
N.Aa.J.G. driver desuden "Jaunsgård", Tonnekjærsvej 61, 7000 Fredericia. Den er på
22 ha., hvoraf der er 3 ha. skov.
GAMMELLUNDVEJ 20, "GRØFTEBYENGMØLLE", 5492 VISSEN
BJERG, tlf. 64-431315.
MORTEN CHRISTIANSEN, gård
ejer, gift d. 30.-8.-1958 med
Ruth Jørgensen, husmor, født d.
19.- 3.-1934, datter af Hans Jør
gensen. Parret har børnene: Hans
Peter, Anna Marie, Jens Chr. og
Elisabeth.
M.C. har været på landbrugssko
le, han er kirkeværge. Han over
tog gården d. 11.-8.-1958 fra
Henrik Schaldemose. På gården har der været vand- og vindmølle i 300 år.
Areal 27 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. eng. Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976, af udbygninger findes kvægstald, svinestald, lade, ma
skinhus og foderhus. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 35 ungdyr og 10
slagtekalve af racen Jersey, samt en slagtesvineproduktion på ca. 100 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.
M.C. ejer desuden "Langagergaard" og "Grustenshus".
GRØFTEBJERGVEJ 29, "GRØFTEBJERG", GRØFTEBJEG, 5492 VISSENBJERG, tlf.
64-472815.
HOLGER LAURSEN, proprietær, født d. 15.-4.-1941, søn af Sofie og Ove Laursen, gift
d. 28.-12.-1964 med Liselotte Hansen, sygeplejerske, født d. 7.-7.-1941, datter af
Karen og Carl Hansen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 14.-7.-1966, Mette, født d.
9.-11.-1968, og Karen, født d. 16.-12.-1978.
H.L. overtog gården i 1986 fra Jørgen Jespersen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 81 ha., heraf 10 ha. skov. Yderligere 22 ha. er for
pagtet.
Stuehuset er opført i 1810 og restaureret i perioden 1984-88, svinestalde opført 1865,
1954 og 1977, lade 1865. Gården drives med en fedesvineproduktion på 1.100 stk. år
ligt samt 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
frø. Der er 3 traktorer, 2 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri, brændefyr og
staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 skoleelev.
H.L. driver desuden "Bakkegården", Koldbjergvej 57, 5492 Vissenbjerg.

HAVELUNDVEJ 25, "LANGBJERGHUS", MAGTENBØLLE MARK,
5492 VISSENBJERG, tlf. 64471183.
SØREN PETER TINGHUS, hus
mand, født d. 29.-9.-1929, søn af
Marie og Oskar Tinghus.
S.P.T. har børnene: Preben, født
d. 21.-5.-1958, Palle, født d.
10.-11.-1960, og Britta, født d.
30.-11.-1964.
S.P.T. overtog gården d. 28.-3.1965 fra Johannes Nielsen.
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Ejendomsskyld 260.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1940 samt maskinhus 1969. Gårdens besætning er på 5 får af racen Texel.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor.
HAVELUNDVEJ 46, "HAUGLUND",
MAGTENBØLLE, 5492 VISSEN
BJERG, tlf. 64-471114.
JØRGEN BRØNSERUD, gårdejer,
født d. 29.-3.-1920, søn af Maren
Katrine og Hans Brønserud, gift
d. 6.-1.-1946 med Emma Kristen
sen, lærer, født d. 15.-1.-1927,
datter af Katrine og C.M. Kri
stensen. Parret har børnene: Pa
ul, født d. 5.-7.-1948, og Anni,
født d. 24.-9.-1951.
J.B., der er 4. generation på
gården, overtog den d. 1.-5.-1981 fra Maria Brønserud. Gården har været i slægtens
eje siden 1850 og blev udstykket i 1824.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald, hestestald og
lade er opført omkring 1850, desuden er der maskinhus. På gården er der 1 vindmølle.
HIMMELSTRUPVEJ 19, "RØNHOLTGÅRD", SAVMOSE, 5492
VISSENBJERG, tlf. 65-965002.
VAGN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-10.-1944, søn af In
geborg og Viggo Pedersen, gift
d. 31.-5.-1969 med Kirsten Christophersen, medhjælpende hustru,
født d. 26.-6.-1947, datter af
Rita og Helge Christophersen.
Parret har børnene: Jan, født d.
2.-1.-1972, og Gitte, født d. 23.9.-1974.
V.P., der er 3. generation på
gården, overtog den d. 1.-1.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha., og desuden er der for
pagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1753 og restaureret løbende, kvægstalde opført 1753 og 1984,
kombineret lade og maskinhus 1979. Gården drives med en besætning på 30 årskøer,
30 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og Jersey samt 1 årsammeko af racen
Hereford, 4 får og 3 ænder. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 12
traktorer og 2 mejetærskere.

KOELBJERGVEJ 19, "TINGVAD", GAM
MEL GRØFTEBJERG, 5492 VISSEN
BJERG, tlf. 64-471342.
AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 16.8.-1939, søn af Valborg og Karl Nielsen.
Aa.N. arbejder som murer og har været
på Dalum Landbrugsskole. Han overtog
gården i maj 1981 fra sin far.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1960, kvægstald og
svinetald 1937, maskinhuse 1945 og
1965. Planteproduktionens salgsafgrø-
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der er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr.
KÅDEKILDEVEJ 15, "BOBJERGLUND", BRED, 5492 VISSEN
BJERG, tlf. 64-471008.
HENNING FAST, landmand og
autoophugger, født d. 18.-3.-1938,
søn af Inger og Aage Fast, gift
d. 14.-4.-1973 med Anna Marie
Køster, lærer, født d. 16.-4.-1944,
datter af Valborg og Holger Kø
ster. Parret har børnene: Helene
og Andreas.
H.F. er uddannet som underfor
valter og har været på Næsgård
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Sten Helge Petersen.
Ejendomsskyld 2.110.000. Areal 50 ha., heraf 5 ha. marginaljord.
Gårdens bygninger består af stuehus, kombineret kvæg- og svinestald, lade og maskin
hus. Gården drives med en besætning på 2 ammekøer. Der er 3 traktorer, 2 meje
tærskere samt varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LANGESØVEJ 30, "HUSEMOSE
LUND", SKALLEBØLLE, 5492
VISSENBJERG, tlf. 65- 967048.
MARIUS PEDERSEN, gårdejer,
født d. 22.-12.-1895, søn af Jo
hanne Kerstine og Peter Peder
sen, gift d. 26.-8.-1950 med Jo
hanne Bredahl, medhjælpende hu
stru, født d. 24.-3.-1923, datter
af Alvina og Christian Bredahl.
Parret har sønnen Peter, født d.
2.-9.-1951.
M.P. overtog gården i 1947 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1888.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 9,2 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført 1956 samt maskinhus 1978. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 30
ungdyr og 6 slagtekalve af racerne RDM og DRK. Der er 2 traktorer, plansilo og
brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LANGESØVEJ 44, KELSTRUPSKOV, 5492 VISSENBJERG, tlf. 65-967844.
GUNNAR R. PEDERSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1924, søn af Kristine og Kristian
Marius Pedersen, gift d. 20.-7.-1950 med Marie Schultz, medhjælpende hustru, født d.
19.-5.-1917, datter af Maren og Herluf Schultz.
G.R.P. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 6,2 ha.
Stuehuset er løbende restaureret siden 1956, kvægstald opført ca. 1890, svinestald
1961, maskinhus 1968, desuden er der lade. Gårdens besætning er på 11 stk. kødkvæg
af racen Charolais. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LANGESØVEJ 45, KELSTRUPSKOV, 5492 VISSENBJERG, tlf. 65-967031.
EGON BENDTSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1936, søn af Helga og Zakarias Bendtsen,
gift d. 16.-3.-1973 med Rosa Pedersen, gartner og medhjælpende hustru, født d. 15.6.-1940, datter af Elna og Aksel Pedersen. Parret har børnene: Karen, født d. 9.-4.1961, Hanne, født d. 29.-1.-1963, Flemming, født d. 2.-1.-1965, Anita, født d. 1.-10.1972, og Rikke, født d. 16.-9.-1976.

-WE.B. arbejder som tækkemand. Han overtog gården d. 1.-2.-1977 fra sine forældre,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1700 og løbende restaureret, svinestald opført ca. 1700
og restaureret 1980, kombineret lade og maskinhus opført 1980, desuden er der korn
magasin. Gårdens besætning er på 2 heste, 2 får og 1 ged. Planteproduktionens salgs
afgrøde er langhalm. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, selvbinder, plansilo, kold lufts
tørreri og brændefyr.
LANGESØVEJ 54, KARHUSE,
5492 VISSENBJERG, tlf. 65-967154.
HANS OBLING, gårdejer, født d.
20.-5.-1928, søn af Hansine og
Elis Obling, gift d. 28.-7.-1956
med Birthe Skov Jørgensen, med
hjælpende hustru, født d. 27.-12.1935, datter af Selma og Aksel
Skov Jørgensen. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 26.-5.-1957,
Hans Erik, født d. 13.-4.-1962,
og Jeanette, født d. 10.-4.-1967.
H.O. arbejder som postbud og
har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d., 20.-7.-1956 fra Chri
stian Keller.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 11,2 ha., heraf 0,55 ha. skov og eng. 10 ha. er bort
forpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret, kvægstald opført 1945 og
lade 1850. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af racerne SDM og Simmentaler. Der er 1 traktor.

LANGESØVEJ 58, KELSTRUP
SKOV, 5492 VISSENBJERG, tlf.
65-967423.
LAURITS HANSEN, født d.
18.-7.- 1907, søn af Alma og
Hans Hansen. Han døde d.
31.-8.-1990. L.H. har sønnen
Aage, født d. 27.-3.-1935.
L.H. overtog gården i 1963 fra
Christian Løkkesen. Han var 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 460.000. Areal
6,6 ha., der er frasolgt 6,8 ha.,
der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret løbende, kvægstald og svinestald er
opført 1924 samt maskinhus 1965. Gården drives med en besætning på 3 årskøer og 7
slagtekalve af racerne RDM og SDM samt 2 årssøer og 3 slagtesvin. Der er 1 traktor
og brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LANGESØVEJ 63, KESTRUPSKOV, 5492 VISSENBJERG, tlf. 65-967133.
ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1928, søn af Gertha og Christian Iver
Pedersen, gift d. 25.-10.-1952 med Caja Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
27.-4.-1933, datter af Jørgine og Karl Christian Sørensen. Parret har børnene: Carl
Iver, født d. 19.-1.-1954, Karen Ingrid, født d. 5.-1.-1963, og Karina Ida, født d.
10.-2.-1972.
E.P. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1953 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha., heraf 0,8 ha. skov.

-455Langesøvej 63's stuehus er op
ført 1900 og løbende restaureret,
kvægstald opført 1900, svinestald
ca. 1931 og maskinhus 1985. Går
den drives med en besætning på
2 årskøer og 17 ungdyr af racen
RDM samt 2 årssøer og 2 smågrise. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og korn. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
LUHØJVEJ 26, LUHØJ, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-433249.
JANE BENDTSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1950, datter af Dagny og Valdemar Jør
gensen.
J.B. arbejder som postassistent. Siden d. 10.-3.-1986 har Jørgen Frydenlund Hansen
forpagtet gården fra J.B., han er medlem af kvægbrugsudvalget.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 4 ha. eng, og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1989, kvægstalde 1930 og 1971, svinestald 1930, kombineret lade
og maskinhus 1978. Gården drives med en besætning på 63 årskøer, 60 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og
byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker samt 1 finsnitter. På gården er ansat 1 foder
mester og 1 skoledreng.

LUHØJVEJ 28, "NYHOLM", ROLD, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-433713.
RICHARD JAMES PREBBLE, frugtavler, født d. 23.-8.-1954, søn af Mary og Reginald
Prebble, Napiel, New Zealand, gift d. 6.-8.-1987 med Inge Jørgensen, økonoma, født d.
11.-12.-1958, datter af Norma og Tage Jørgensen. Parret har sønnen Nikas.
R.J.P. arbejder som deltids pedel, han har bachelor agricultural science fra Massey
University, New Zealand. Han har de sidste 3 år arbejdet som direktør i Rhone-Poulenc Aglo Norden A/S, København. R.J.P. overtog gården d. 1.-9.-1988 fra Jørgensen.
Ejendomsskyld 497.000. Areal 12,6 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1850, kvægstald 1920 og svinestald 1860. Planteproduktionens
salgsafgrøder er solbær, ribs og grønne asparges. Der er 1 traktor.
MAGTENBØLLEVEJ 57, "OTTEBOGÅRD", SKALBJERG, 5492
VISSENBJERG, tlf. 64-471327.
KNUD JENSEN, gårdejer, født
d. 2.-4.-1941, søn af Mauda og
Ejler Jensen. K.J. har børnene:
Jesper, født d. 9.-9.-1961, Ulrik,
født d. 9.-11.-1963, og Rikke,
født d. 9.-11.-1969.
K.J. overtog gården d. 1.-5.-1961
fra Arne Kristensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
10,5 ha. og der er forpagtet 20
ha. Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, svinestald og lade er opført
1910, samt maskinhus 1970. Gårdens besætning er på 25 årssøer. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og
kold lufts tørreri og brændefyr.
K.J. driver desuden 3 andre gårde på tilsammen 20 ha.
ODENSEVEJ 60, "SKOVSTED", SKALLEBØLLE, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-471241.
EJNER JENSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1920, søn af Marie og Hans Jensen, gift d.
30.-3.-1961 med Hellene Nielsen, husmor, født d. 3.-5.-1926, datter af Edel Marie og
Niels Jørgen Nielsen.
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E.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far, som
købte den i maj 1920.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 10 ha. og der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført ca. 1870. Gården drives med en besætning på 6 årskøer og 2 ungdyr af racen
RDM samt 2 årssøer og en produktion på 50 solgte smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer samt oliefyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
ODENSEVEJ 126, "GRØNLUNDSTED", SKALLEBØLLE, 5492 VISSENBJERG, tlf. 65968181.
OLE GRØNNEGAARD KNUDSEN, skoventreprenør, født d. 29.-11.-1958, søn af Ingrid
Grønnegaard og Olaf Knudsen, gift d. 11.-8.-1983 med Jette West, kontorassistent,
født d. 10.-12.-1960, datter af Anna Marie og Christian West-Larsen. Parret har
sønnerne Christian og Johan.
O.G.H. arbejder som styrmand. Han overtog gården d. 15.-4.-1988 fra Knud Einer
Madsen Juul.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 7,5 ha.
Stuehuset er nybygget efter brand i 1929, kvægstald, svinestald og lade er opført
1929. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, juletræssnørema
skine samt brændefyr.
En tidligere staldlænge er indrettet til butik/værksted for salg/reparation af motor
save, plæneklippere m.m. samt tilbehør til skov og havefolk.
OVERGADE 18, "SKALBJERG
GÅRD", SKALBJERG, 5492 VIS
SENBJERG, tlf. 64-471010 og
65- 965355.
JØRGEN WILLUM NIELSEN, re
præsentant, født d. 29.-8.-1933,
søn af Laura og Niels Willum
Nielsen, gift d. 10.-5.-1962 med
Karen Maria Nielsen, kontorassi
stent, født d. 21.-9.-1932, datter
af Maria og Johannes Nielsen.
J.W.N. overtog gården d. 28.-5.1969 fra Johannes Nielsen. I
1860 blev gården flyttet ca. 100 m. mod vest og nyopført, og sådan står den i dag.
Den har været i familiens eje i 4 generationer.
Ejendomsskyld 2.610.000. Areal 61,1 ha., der er frasolgt 2,8 ha., 10,9 ha. er margi
naljord. Ca. 42 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1860, kvægstald, svinestald og lade er ligeledes opført i 1860.
J.W.N. bor på adressen Plantagevej 56, 5462 Morud.
RAVNHOLMVEJ 12, "HIMMEL
HØJ", SKELHUSE, 5492 VISSEN
BJERG, tlf. 64-473007.
PETER FRYDENLUND, gårdejer,
født d. 18.-9.-1947, søn af Helge
Traudl Frydenlund, bor sammen
med Bibi Pedersen, suffløse og
gårdejer. Parret har børnene:
Mikkel, født d. 17.-1 l.-l973,
Thilde, født d. 17.-3.-1978, og
Tusnelda, født d. 23.-8.-1987.
P.F. arbejder desuden som tryl
lekunstner. Parret overtog gården d. 24.-1.-1988 fra Simon Jensen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 4,1 ha, heraf 2,2 ha. mose.

-M7Stuehuset er opført 1825 og løbende restaureret, kvægstald og kombineret lade og
maskinhus er opført 1925. Gårdens besætning er på 1 årsso og 3 slagtesvin samt frilandsgæs.
RAVNHOLMVEJ 31, "RAVNHOLMGÅRD", 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-762372.
KNUD ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1952.
K.E.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1979 fra
Jytte Juhl Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27,3 ha., heraf 2,2 ha. skov, og der er forpagtet 3,8
ha.
Stuehuset er opført omkring 1865 og løbende restaureret, kvægstald opført ca. 1865,
svinestald ca. 1900, kombineret lade og maskinhus 1977, desuden er der foderhus.
Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer og
brændefyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

RAVNHOLMVEJ 40, "ØKSENBJERGHUS", SKALBJERG BY,
5497 VISSENBJERG, tlf. 64-761695.
HENNING ANDREASEN, gårdejer,
født d. 1.-7.-1936, søn af Ester
og Hans Andreasen, gift d. 9.-5.1959 med Kirsten Nielsen, hjem
mehjælper, født d. 30.-6.-1938,
datter af Astrid og Mads Jørgen
Nielsen. Parret har sønnerne Jør
gen, født d. 4.-3.-1960, og Knud,
født d. 7.-9.-1964.
H.A. arbejder som chauffør ved
Dan Food. Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra Marie og Ernst Lindkilde.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 3,3 ha., der er frasolgt 1,7 ha. 2,2 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1780 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er op
ført 1955 samt maskinhus 1970. Gårdens besætning er på 1 ungdyr af racen SDM samt
1 årsammeko og 3 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor og brændefyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
RAVNHOLMVEJ 60, "ENHAVEGÅRD", SKALBJERG MARK,
5492 VISSENBJERG, tlf. 64-761224.
ERIK HANSEN, gårdejer, født d.
1.-5.-1926, søn af Mette og Pe
der Hansen, gift d. 11.-12.-1954
med Helga Bruntse, medhjælpen
de hustru, født d. 13.-12.-1925,
datter af Abelone og Jørgen
Bruntse. Parret har børnene: Pe
der, født d. 12.-9.-1957, Ebbe,
født d. 4.- 12.-1958, Claus, født
d. 1.-1.-1962, og Gunver, født d. 3.-4.-1966.
E.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra Otto Ras
mussen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 12,2 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført 1912, maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 5 årsammekøer og 8 ungdyr af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ROLDVEJ 14, "SVANHOLM",
ROLD, 5492 VISSENBJERG, tlf.
64431724.
CARL JOHANNES SVENDSEN,
gårdejer, født d. 17.-12.-1919,
søn af Anna og Marius Svendsen,
gift d. 10.-3.-1949 med Gerda
Maria Knudsen, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-10.-1927, datter
af Marta og Christian Knudsen.
Parret har børnene: Inge, Erik,
Arne og Else.
C.J.S. overtog gården d. 1.-10.1966 fra Alfred Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1854 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført 1935 og maskinhus 1982. Gårdens besætning er på 3 årsammekøer og 6 ungdyr
af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 2 mejetærskere og kornsilo.
ROLDVEJ 16, "ROLDLYKKEGÅRD", ASSENBØLLE BY, 5492 VISSENBJERG, tlf.
64-432355.
HANS HJORT HANSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1951, søn af Valborg og Knud Hansen,
gift d. 5.-6.-1980 med Kirsten Henriksen, kontorassistent, født d. 8.-4.-1954, datter af
Minna og Gunder Henriksen. Parret har datteren Henriette.
H.H.H. har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården i 1975 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 9,7 ha., heraf tilkøbt 6,9 ha., der er 0,3 ha. skov.
Yderligere 5,5 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret, kvægstald opført 1977, lade 1890
og maskinhus 1959. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 6
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ROLDVEJ 20, "RUDEN",
ROLD, 5492 VISSENBJERG,
tlf. 64-432196.
ERIK THEKILDE NIELSEN,
gårdejer, født d. 24.-11.1948, søn af Karen og Ot
to Nielsen, gift d. 10.-11.1972 med Ingelise Rasmus
sen, distriktsleder, født d.
22.-9.- 1949, datter af
Henriette og Peter Rasmus
sen. Parret har børnene:
Anemarie, Hans og Niels.
E.T.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 14.-4.-1976 fra
Verner Madsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. skov. Yder
ligere 21 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1868 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1868 og 1977,
kombineret lade og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 40 års
søer, 800 smågrise og 6 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt kold lufts tørreri.
E.T.N. ejer og driver desuden Elvedgårdsvej 18, 5474 Veflinge. Den er på 6,6 ha.

ROLDVEJ 40, "BIRKELUNDGÅRD", ROLD, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-431784.
OVE BOMMELUND, gårdejer, født d. 6.-9.-1936, søn af Minna og Oskar Bommelund,
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gift d. 3.-11.-1962 med Inge-Gerda Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 5.-2.-1939,
datter af Margit og Laurits Pedersen. Parret har børnene: Erik og Jørgen.
O.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Otto An
dersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1928, svine
stald 1974 og maskinhus 1980. Gården drives med en besætning på 24 årskøer og 20
ungdyr af racen Jersey samt 80 årssøer, der produceres 1.400 smågrie og 100 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og sukkerroer. Der er 3
traktorer, mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
O.B. driver desuden "Pedersminde", Roldvej 42, 5492 Vissenbjerg.

ROLDVEJ 56, "BARLEBOGÅRD", ROLD, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-831003.
NIELS BARLEBO, gårdejer, født d. 11.-5.-1940, søn af Jensine og Laurits Barlebo, gift
d. 16.-11.-1963 med Birgit Larsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-2.-1940, datter af
Nielsine og Ejner Larsen. Parret har børnene: Trine, født d. 2.-2.-1966, og Anne, født
d. 17.-10.-1973.
N.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1969 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1979, kvægstalde 1850 og 1972, svinestald og lade 1850 samt
maskinhus 1974, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på
60 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng.
ROLDVEJ 64, "MØRKENBORG", ROLD, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-831445.
PER HANSEN, montør og gårdejer, født d. 15.-8.-1945, søn af Anna og Augustin Han
sen, gift d. 27.-3.-1970 med Inge Lillian Nielsen, lagerarbejder, født d. 12.-2.-1949,
datter af Ellen og Gotfred Nielsen. Parret har børnene: An-Brit, født d. 27.-10.-1970,
og tvillingerne Allan og Rene, født d. 26.-5.-1976.
P.H. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Lars Riis Hansen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 4,7 ha., heraf 1 ha. mose. Der er frasolgt 9 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, kvægstald opført 1952 og lade
1931, desuden er der foderhus og gylletank. Gårdens besætning er på 9 får af racen
Shropshire og 2 heste af belgisk race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 1 traktor og 1 mejetærsker.

SKALBJERGVEJ 44, "ÅLSMOSE
GÅRD", KÅDEKILDE, 5492 VIS
SENBJERG, tlf. 64-471083.
HENRY BRØNSERUD RUBÆK,
gårdejer, født d. 24.-9.-1928, søn
af Kirstine og Aksel Marius Ru
bæk, gift d. 4.-11.-1954 med He
lene Krokow Jeppesen, husassi
stent, født d. 4.-10.-1927, datter
af Karoline og Marius Chr. Jeppe
sen. Parret har sønnen Bent, født
d. 23.-2.-1961.
H.B.R. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han har i årenes løb haft tillidshverv indenfor mejeri, slagteri,
landboforening, effla samt skole og menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-1.-1959
fra sine svigerforældre, der købte den i 1923. Forinden havde han forpagtet den i 5
år.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 1,5 ha. skov og
eng. Yderligere 48 ha. er forpagtet.

-i/GOStuehuset er bindingsværk med stråtag og restaureret i tiden 1982-86. Kvægstald ud
videt i 1959, ombygget til svinestald i 1972. I de følgende 10 år er svinestalden
udvidet og ligger på den modsatte side af vejen, desuden er der maskinhus opført
1977, gylletanke og gastæt silo. Gården drives tned en svinebesætning på 150 søer og
tilhørende slagtesvin. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rotorharve og rendegraver.
På gården er ansat 1-2 medhjælper.
H.B.R. driver desuden Overgade 28 i Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Den er på ca. 29 ha.

SKELHUSEVEJ 12, "ØKSENBJERGGÅRD", SKELHUSE, 5492 VIS
SENBJERG, tlf. 64-471199.
ARNE HANSEN, gårdejer, født
d. 10.-4.-1935, søn af Maren og
Johannes Hansen.
A.H. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården i
1970 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation.
Ejendomsskyld 830.000. Areal
13,8 ha., heraf 1 ha. eng og
mose.
Stuehuset er opført ca. 1907 og løbende restaureret, svinestald opført 1907 og
restaureret 1977, lade opført 1907. Gården drives med en svineproduktion på 24
årssøer og 400 smågrise. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVSBYVEJ 22, "LINDEGÅRD", 5492 VISSENBJERG, tlf. 65-967865.
POVL HORN, trafikflyver, født d. 17.-1.-1940, søn af Povl Horn.
P.H. er desuden flyveinstruktør, han har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han
overtog gården d. 11.-12.-1978 fra Lars Hansen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 8,8 ha., heraf 2,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er restaureret i 1989/90, desuden er der svinestald. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til meje
tærskning.
SKOVSBYVEJ 25, KELDSTRUPSKOV, 5492 VISSENBJERG, tlf.
65-968054.
VIGGO NIELSEN, gårdejer, født
d. 27.-1.-1941, søn af Mary og
Laurits Nielsen, gift d. 3.-8.-1985
med Hilleborg Bovbjerg, hjemme
hjælper, født d. 28.-1 1.-1950,
datter af Tyra og Viljam Jensen.
Parret har børnene: Karin, født
d. 25.-10.-1974, Britta, født d.
23.-10.-1977, Rasmus, født d.
16.-5.-1985, og Emil, født d. 1.-11.-1987.
V.N. overtog gården, der har været i slægtens eje fra omkring 1800, d. 11.-6.-1969 fra
sin far.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1764 og løbende restaureret, kvægstald opført 1764, svinestald
1969 og maskinhus 1979. Gården drives med en besætning på 19 årskøer, 10 ungdyr og
6 slagtekalve af racerne Jersey og RDM samt 6 årssøer, der produceres 150 smågrise
årligt, desuden er der 30 høns. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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SORTENKÆRVEJ 37, "GADSBØLLEGÅRD", GADSBØLLE BY, 5492 VISSENBJERG, tlf.
64-431116.
E. CLAUSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1934, søn af H. og H. Clausen, gift d. 3.-8.-1974
med Ulla Schwartz, udearbejdende, født d. 20.-10.-1942, datter af Gyta og E.
Schwartz. Parret har sønnerne: Peter, fdøt d. 9.-7.-1975, og Henrik, født 23.-4.-1977.
E.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sin
far.
Ejendomsskyld 3.700.000, desuden er der et parcelhus med en ejendomsskyld på
510.000. Areal 109 ha., heraf tilkøbt 40 ha. og frasolgt 1,5 ha. Der er 8,5 ha. skov og
3,5 ha. andet. Derudover er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret, svinestald og lade er opført 1909
og maskinhus 1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og sukkerroer. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, varm og kold lufts tørreri samt brændefyr.

SORTENKÆR VEJ 39, "LINDEGÅRD", GADSBØLLE, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64431201.
JOHANNES PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1934, søn af Erna og Peder Peder
sen, gift d. 4.-5.-1957 med Else Jensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-7.-1927,
datter af Inger og Axel Jensen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 17.-10.-1958,
Flemming, født d. 18.-9.-1961, og Peder, født d. 9.-1.-1967.
J.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sin
svigermor.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26 ha., heraf 2,2 ha. skov. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1987, kvægstald og lade er opført 1909.
Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker og brændefyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SØNDERSØVEJ 67, "BAMSBO",
SKOVSBYLAV, 5492 VISSENBJERG,
tlf. 64-471099.
JACOB AKSEL HANSEN, gård
ejer, født d. 28.-8.-1916, søn af
Marie Katrine og Hans Jørgen
Hansen, gift d. 10.-12.-1949 med
Juliane Smidt, medhjælpende hu
stru, født d. 26.-12.-1926, datter
af Ane Botilte og Tomas Smidt.
Parret har børnene: Hans Jørgen,
født d. 22.-9.-1950, Helle, født
d. 12.- 8.-1952, Knud, født d.

4.-4.-1955, og Kirsten, født d. 22.-10.-1964.
J.A.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården, som han forpagtede
fra 1947, i 1961 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18,5 ha., der er frasolgt 17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
alle opført i 1903 samt maskinhus 1980. På gården er der 22 høns. Der er 1 traktor.
SØNDERSØVEJ 86, BRØNDSERUD, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-471249.
OVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1939, søn af Arnold Christensen, gift d.
11.-3.-1961 med Else Rubæk, medhjælpende hustru og gårdejer, født d. 6.-8.-1940,
datter af Kirstine og Aksel Rubæk. Parret har sønnen Claus, født d. 29.-4.-1968.
Parret overtog gården d. 1.-3.-1961 fra E.R.s forældre, som købte den i 1926.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. skov og mose. Yderligere 35 ha. er
forpagtet. Gården var ved overtagelsen i 1961 på 9 ha., med en besætning på 8 køer
og 2 heste.
Stuehuset er opført i 1936, sostald 1976, slagtesvinestald 1984, klimastald og ungsvinestald 1990, lade genopført efter brand i 1984 og maskinhus 1981, desuden er der
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2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERSØVEJ 108, SKOVSBY,
5492 VISSENBJERG, tlf. 65-967189.
MAREN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 31.-12.-1906, datter af
Johanne og Hans Peder Ander
sen, gift d. 24.-7.-1936 med Chri
stian Pedersen, gårdejer, født d.
15.-10.- 1905, søn af Gertrud og
Alfred Pedersen. Parret har bør
nene: Else, født d. 25.-6.-1939,
og Bodil, født d. 3.-8.-1943.
C.P. er uddannet på Torupgård.
Gården blev overtaget i 1951
fra Gertrud Pedersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 14,2 ha., heraf 1 ha. skov. 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1650 og løbende restaureret, kvægstald opført ca. 1700,
svinestald 1926, lade ca. 1700 og maskinhus 1961, derudover er der en hestestald af
ukendt oprindelsesår. Gården drives med en besætning på 8 slagtekalve af racen
Jersey, samt 11 heste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Gården er en sulegård.
VÆDEHAVE 1, "IMOSEGÅRD", 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-831008.
PAUL BENT RASMUSSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1946, søn af Grethe og Jørgen Ras
mussen, gift d. 12.-8.-1978 med Kirsten Andersen, medhjælpende hustru, født d.
11.-9.-1948, datter af Nora og Ejner Andersen. Parret har børnene: Helle, født d.
11.-6.-1971, Klaus, født d. 20.-12.-1977, Morten, født d. 13.-9.-1979 og Søren, født d.
22.-4.-1985.
P.B.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 65 ha., heraf 7,4 ha. skov og eng. Derudover er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1909, svinestald 1959 efter brand, lade opført 1960 og desuden
er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og sukkerroer. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.
P.B.R. driver desuden "Ornebjerglund", Ornebjerglund 7, 5492 Vissenbjerg. Denne gård
er på 18 ha.

ÅRUPVEJ 14, ASSENBØLLE, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-431061.
NIELS OTTO NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1937, søn af Elise og Hans Nielsen,
gift d. 5.-5.-1967 med Hildur Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 26.-10.-1929,
datter af Maren og Peder Rasmussen. Parret har børnene: Merete, født d. 30.-10.1967, Inge, født d. 27.-2.-1970, og Peder, født d. 15.-12.-1971.
N.O.N. overtog gården d. 15.-10.-1966 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 25,2 ha., der er 4 ha. skov, eng
og mose.
Stuehuset er opført 1794 og løbende restaureret, kvægstald opført 1977, svinestald og
lade 1965 samt maskinhus 1986. Gården drives med en besætning på ca. 100
slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps,
græsfrø, sukkerroer og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1
medhjælper.
N.O.N. driver desuden "Runnekjærgård", Roldvej 38, 5492 Vissenbjerg. Ejendomsskyld
1.500.000 og areal 29 ha.
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ÅRUPVEJ 15, "ENGGÅRDEN", ASSENBØLLE, 5492 VISSENBJERG, tlf. 64-433580.
HOLGER STRØGER HANSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1955.
H.S.H. arbejder som skoventreprenør, han har været på Ladelund og Dalum landbrugs
skoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1989.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 67,7 ha., heraf 15 ha. marginalford.
Stuehuset er opført 1848 og løbende restaureret, kvægstalde opført 1900 og 1976,
svinestald og lade er opført ca. 1900 samt maskinhus 1976. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, roer og græsfrø. Der er 5 traktorer, minibigballepresser, skovbrugs
maskiner, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 2
medhjælpere.
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AARUP KOMMUNE

ASSENSVEJ 26, "SKYDEBJERGGAARD", SKYDEBJERG, 5560
AARUP, tlf. 64-431273.
LARS JENSEN, gårdejer, født d.
24.-2.-1960, søn af Jytte og Hel
ge Jensen, gift d. 4.-8.-1990 med
Pia Christensen, sygeplejerske,
født d. 23.-4.-1964, datter af
Mona og Bruno Christensen. Par
ret har datteren Maria, født d.
23.-1.-1989.
L.J. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-9.-1990 fra sin far Helge Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på slægts
gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1758 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1970, maskinhus fra 1975 samt 1 lade. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
vinterraps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri.
ASSENSVEJ 28, "LINDEGAARD", SKYDEBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-431576.
HENNING RASMUSSEN SELLEBJERG, gårdejer, født d. 21.-9.-1938, søn af Erna Ka
thrine og Jørgen Rasmussen Sellebjerg, gift d. 15.-8.-1964 med Anne-Marie Dreier,
medhjælpende hustru, født d. d. 25.-7.-1941, datter af Elise Jørgine og Christian
Marius Dreier. Parret har børnene: Alette, født d. 21.-1.-1963, Jørgen Henrik, født d.
31.-12.-1966, Anne Katrine, født d. 1.-5.-1969 og Anne Sofie, født d. 19.-9.-1974.
H.R.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Bent
Weistrup. Ejendomsskyld 1.090.00. Areal 19,8 ha., heraf 0,3 ha. marginal jord. Der er
forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er restaureret med nyt tag og nye vinduer. Udbygningerne består af kvæg
stald, som er indrettet til kalve og ungkreaturer, lade fra 1912 og maskinhus fra 1979.
Gården drives med en besætning på 63 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 BobCat
samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er der indimellem ansat medhjælpere. H.R.S. driver desuden Assensvej 30, Sky
debjerg, 5560 Aarup.
ASSENSVEJ 30, SKYDEBJERG, 5560 AARUP.
HENNING RASMUSSEN SELLEBJERG. Omtales unden Assensvej 28, Skydebjerg, 5560
Aarup. H.R.S. overtog gården i 1972 fra sin far Jørgen Rasmussen Sellebjerg. Nuværen
de ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.180.00. Areal 18,7 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1912 og ombygget i 1972, svinestald og lade fra 1912 er begge ombygget til kvæg
stalde i 1972, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives sammen med Assensvej
28, Skydebjerg, 5560 Aarup.
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64-431002.
PER DAMSGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1957, søn af Jytte og Helge
Damsgaard Jensen, gift d. 31.-5.-1986 med Merete Pedersen, fysioterapeut, født d.
21.-7.-1961, datter af Inge og Hans Pedersen. Parret har sønnen Kristian Magnus, født
d. 19.-4.-1990.
P.D.J. arbejder som politibetjent og har været på Nordisk Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-3.-1990 fra Sine Marie Lunde Jørgensen og Jørgen Lunde.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 53 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende vedligholdt. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1889 som siden er ombygget. På gården er en forpagterbolig, som er ud
lejet. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af rug, hvede,
foderærter, raps og sukkerroer. Man har maskinfællesskab med Turupvej 112, 5620
Glamsbjerg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASSENSVEJ 45, "SØNDERBYGAARD", GAUNBY, 5560 AARUP, tlf. 64-431071.
EJNER RACH MØLLER, gårdejer, født d. 29.-8.-1917, søn af Karen Magrethe og Hans
Ludvig Møller, gift d. 29.-11.-1968 med Elisabeth Kirstine Pedersen, medhjælpende
hustru, født d. 4.-8.-1932, datter af Stanislava og Marinus Johannes Pedersen. Parret
har børnene: Bente, født d. 6.-6.-1956, Lis, født d. 11.-3.-1958 og Poul Ulrik, født d.
16.-4.-1972.
E.R.M. er uddannet agronom fra Landbohøjskolen. Han overtog gården i 1970 fra sin
mor Karen Magrethe Møller.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 53 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende vedligholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1880, som er moderniseret og udvidet i 1965, svinestald fra 1880 er senere ombyg
get til kornmagasin, lade fra 1880, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en besætning på 25 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jer
sey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug og maltbyg. Der er 2 traktorer,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BAKKEMOSE 7, BAKKEMOSE, 5560 AARUP, tlf. 64-791193.
CARL ANDERSEN, husmand, født d. 3.-1.-1921, søn af Karen Andersen, gift d. 25.11.-1944 med Marie Knudsen, medhjælende hustru, født d. 13.-2.-1921, datter af
Katrine og Bent Knudsen. Parret har børnene: Poul Henning, født d. 3.-10.-1945,
Jørgen, født d. 11.-10.-1946, Karen Bente, født d. 28.-1.-1948 og Inger, født d.
10.-5.-1954.
C.A. overtog gården d. 1.-4.-1944 fra Hans Larsen.
Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende udvidet og vedligeholdt. Udbygningerne består
af kvægstald fra 1950 ombygget til svinestald i 1978, svinestald fra 1960 tilbygget i
1978, desuden er der fodersilo. Gården drives med en besætning på 10 årssøer, der
leveres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, vinter- og vårbyg samt vinterraps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
BJERGVEJ 16, "ENGGAARD",
FAURSKOV, 5560 AARUP, tlf.
64-491085.
MARTIN RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 19.-11.-1917, søn af Anna
og Hans Peder Rasmussen, gift
d. 9.-3.-1946 med Ellen Petersen,
medhjælpende hustru, født d.
15.-10.-1920, datter af Marie og
Peder Ole Petersen. Parret har
børnene: Sonja, født d. 11.-5.-1946
og Alfred, født d. 4.-12.-1956.

M.R. overtog gården i 1959 fra sin far Hans Peder Rasmussen. Nuværende ejer er
mindst 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.00. Areal 24,8 ha., heraf 8,3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1735. Udbygningerne består af kvægstald fra 1917 ombygget til
svinestald i 1978, svinestald fra 1952 og lade fra 1870. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer og
brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BOGENSEVEJ 98, "PADDESØ LUND", 5560 AARUP.
JØRN MOGENSEN. Omtales under "Lille Paddesø", Assenslandevej 60, 5560 Aarup,
Søndersø Kommune.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 6,2 ha., al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1970. Udbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1957. Stuehuset er udlejet.

BRÆNDHOLTVEJ 13, "ROSEN
LUND", FRØBJERG, 5560 AARUP,
tlf. 64-451339.
JOHANNES EMIL HANSEN, gård
ejer, født d. 18.-1.-1924, søn af
Karen Antonia og Martin Hansen.
J.E.H. overtog gården i 1952 fra
sin far Martin Hansen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 13
ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1830
og løbende vedligeholdt. Udbyg
ningerne består af kvægstald fra
1830 ombygget til svinestald i 1954, ny kostald fra 1954, svinestald fra omkr. 1830 og
lade fra 1960. Gården drives med en besætning på 11 årskøer og 15 ungdyr af racerne
RDM og SDM, desuden er der 8 årssøer, og der leveres ca. 160 smågrise årligt. Der er
2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRÆNDHOLTVEJ 17, "GRETHENLUND", BRÆNDHOLT, 5560 AARUP, tlf. 64-451256.
OTTO ROBERT CLEMENT, gårdejer, født d. 4.-6.-1928.
O.R.C. er kordegn. Han overtog gården i 1986 fra Leif Larsen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 15,4 ha., heraf 1,5 ha. skov og 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1892 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1892 senere renoveret til svinestald, svinestald fra 1892 senere renoveret,
staldbygning til får fra 1956 samt lade ombygget til svinestald. Gården drives med en
besætning på 75 moderfår og 90 lam af racen Gotlandsk Pelsfår. Planterproduktionens
salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
BRÆNDHOLTVEJ 20, BRÆND
HOLT, 5560 AARUP, tlf. 64761786.
KJELD og FRANK RASMUSSEN,
husmænd, sønner af Kajsa og
Valdemar Rasmussen. K.R. er
født d. 29.-4.-1940, gift i 1970
med Lizzie Damkilde, født d.
23.-5.-1941, datter af Ellen og
Harry Damkilde. Parret har bør
nene: Susanne, født d. 14.-9.1973, Stig, født d. 17.-4.-1975
og Malene, født d. 1.-4.-1977.
F.R. er født d. 9.-7.-1942, gift i 1971 med Jette Rasmussen, husmor, født d. 26.-4.1944. Parret har børnene: Claus, født d. 17.-7.-1971 og Anette, født d. 3.-9.-1973.
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Brødrene overtog gården i 1972 fra Olga og Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 5,5 ha., hvoraf noget af jorden er borforpagtet.
Stuehuser er opført i 1924 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
og svinestald delvis ombygget til beboelse, og hestestald renoveret i 1987. Besætnin
gen består af 1 hest af racen Dansk Varmblod og 1 hest af racen Connemara.
BRÆNDHOLTVEJ 29, "TOPGAARDEN", FRØBJERG MARK, 5560 AARUP, tlf. 64761123.
KAJ GRAVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1909, søn af Dorthea og Chri
stian Christensen, gift i 1939 med Anne Petersen, husmor, født d. 18.-8.-1908, datter
af Marie og Andreas Petersen. Parret har sønnerne: Erik, født d. 2.-7.-1942 og Kri
stian, født d. 24.-12.-1947.
K.G.C. driver entreprenørfirma. Han overtog gården i 1939 fra Christian Frandsen.
Gården var tidligere fæstegård under "Erholm".
Ejendomskyld 1.300.000. Areal 33 ha., der er frasolgt 30 ha. Der er 2,8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1814 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1814 samt maskinhus fra 1975. Al jorden er udlagt
med græs.
BRÆNDHOLTVEJ 32, BRÆNDHOLT, 5560 AARUP, tlf. 64-761050.
POUL RASMUSSEN, husmand, født d. 12.-1.-1922, søn af Dagny og Johannes Rasmus
sen, gift i 1947 med Anita Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 13.-6.-1922.
Parret har datteren Ellen, født d. 28.-8.-1950.
P.R. overtog gården d. 21.-11.-1947 fra Mads West. Gården blev i 1924 udstykket fra
"Topgaarden" og "Brændholtgaarden".
Ejendomsskyld 860.000. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 9,7 ha. Der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1924, svinestalden er ombygget til kalvestald. Gården drives med en
besætning på 10 års ammekøer og 21 ungdyr af racerne RDM og Simmentaler. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

DYBMOSEGÅRDSVEJ 5, "DYBMOSEGAARD", ETTERUP, 5560 AARUP, tlf. 64431010.
JØRGEN BRØDSGAARD, gårdejer, gift i 1969 med Inge Brødsgaard, medhjælpende
hustru. Parret har sønnerne: Jacob, Ulrik og Søren.
J.B. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra Knud Hemmingsen. Gården er tidligere fæstegård under "Forholm".
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1875, svinestald fra 1875 senere renoveret til andet formål, lade fra 1952 og
maskinhus fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
vinterraps, hvede, byg og foderærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DYBMOSEVEJ 14, "DYBMOSE
ØSTERGAARD", DYBMOSE, 5560
AARUP, tlf. 64-881155.
MOGENS LUND, gårdejer, født
d. 26.-7.-1947, søn af Astrid
Magrethe og Svend Lund, gift d.
19.-12.-1981 med Birgit Bomholt,
hjemmehjælper, født d. 25.-10.-1949,
datter af Kristine og Arne Bom
holt. Parret har datteren Sara,
født d. 8.-9.-1983.
M.L. overtog gården i 1976 fra
sine forældre Astrid M. og Svend
Lund. Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 29,9 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er frasolgt 1
ha. Yderligere 11 ha. er forpagtet.
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stalde moderniseret i 1952 og 1974 samt tilbygget til ungdyr i 1979 og 1985, svinestald fra 1930, lade fra 1938 tilbygget i 1977, maskinhus fra 1987, desuden er der
udendørs køresilo og gyllekælder. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 65
ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 årssøer, og der leveres ca.
75 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng.

DYBMOSEVEJ 15, "DYBMOSE VESTERGAARD", DYBMOSE, 5560 AARUP, tlf. 64881756.
LEIF NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1947, søn af Marie og Johannes Nielsen, gift d.
4.-4.-1984 med Inger Pedersen, gårdejer, født d. 17.-9.-1952, datter af Edel og Gunnar
Pedersen. Parret har børnene: Michael, født d. 20.-3.-1982 og Maria Kristina, født d.
23.-1.-1984.
L.N. er entreprenørarbejder. Parret overtog gården d. 18.-8.-1981.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., heraf 2,8 ha. skov. Der er forpagtet 19,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1912. Udbygningerne består af kvægstald ombygget og til
bygget, svinestald ombygget til kalvestald, kombineret lade og maskinhus samt løsdriftstald begge fra 1988, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en besætning på 24 årskøer, 25 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne SDM og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, sukkerroer og rug. Der er 2
traktorer, 1 sprinkleranlæg, 1 rendegraver og halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
ELLEMOSEHAVE 1, FRØBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-451520.
POUL ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1947, søn af Else og Tage Nielsen, gift
d. 29.-7.-1967 med Eli Hansen, postbud, født d. 16.-8.-1947, datter af Sigrid og Chri
stian Hansen. Parret har børnene: Kim, født d. 15.-1.-1968, Pia, født d. 18.-8.-1969 og
Jan, født d. 6.-10.-1975. P.E.N. overtog gården i 1974 fra Anders Christian Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 11,4 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er genopført i 1978 efter brand. Udbygningerne består af kvægstald fra
1927 ombygget i 1976, svinestald fra 1927 renoveret i 1978, ny svinestald fra 1978,
lade fra 1936 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer, 4 ungdyr og 11 slagtekalve af racerne Hereford og RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er vårraps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ENGVEJ 11, "GAMTOFTEN",
HJERUP, 5560 AARUP, tfl.
64-433732.
HANS JENSEN, gårdejer, født d.
17.-7.-1958, søn af Inge og Erik
Jensen, gift d. 2.-6.-1990 med
Lone Andersen, husholdningskon
sulent, født d. 12.-10.-1964, dat
ter af Karen og Gunnar Ander
sen.
H.J. har været på Bygholm og
Korinth landbrugsskoler. Han
overtog gården i 1989 fra sin
far Erik Jensen. Gården blev i 1935 udstykket fra "Hjerupgaard".
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 14,2 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 48 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret senest i 1970. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1935 moderniseret i 1990, ny kvægstald fra 1973, svinestald fra
1976/77, kombineret lade og maskinhus fra 1978, desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 38 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på ca. 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, vinterraps og foderærter. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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ETTERUPGÄRDSVEJ 6, "ETTERUPGAARD", ETTERUP, 5560 AARUP, tlf. 64-431139.
ETHEL NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1916, datter af Anna og Peter Petersen, gift
d. 8.-11.-i942 med Jørgen Børge Nielsen, død i 1984, søn af Anna og Jørgen Nielsen.
Parret har børnene: Anna Magrethe, født d. 21.-12.-1943, Kirsten, født d. 18.-3.-1945
og Jørgen Bo, født d. 23.-8.-1947.
J.B.N.. overtog gården i 1958 fra sin mor Anna Nielsen. Nuværende ejer er 5. gene
ration på gården, som er en gammel selvejer gård.
Ejendomsskyld 2.610.000. Areal 52,8 ha., heraf 4,4 ha. skov og 2,5 ha. mose. Der er
bortforpagtet 41,8 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle opført i 1959 efter brand.
FRØBJERGVEJ 52, "HEDAMGAARD", FRØBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-451106.
HAKON og STEFAN MEHL-LUDVIGSEN, gårdejere. H.M.L. er født d. 10.-1.-1938, søn
af Johanne Vilhelmine og Karl L. Ludvigsen, gift d. 26.-6.-1966 med Else Merete
Bloch-Jørgensen, direktør, født d. 17.-9.-1942, dattter af Ellen og Ove Bloch-Jørgensen. Parret har børnene: Stefan, født d. 9.-12.-1967, Anne Katrine, født d. 2.-4.-1971
og Camilla, født d. 18.-9.-1972.
E.M.B.J. er fabrikant af fiberarmerede tørmørtler. H.M.L. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sin far Karl L. Ludvigsen. Gården har siden
1644 været slægtsgård og var fæstegård under "Erholm".
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 22 ha., heraf 1,1 ha. skov. Der er bortforpagtet 19,3
ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1870 ombygget til svinestald i 1978, svinestald fra 1900 renoveret i 1952, lade fra
1870-1880 og maskinhus ombygget i 1948. Alle bygningerne er ombygget til produkti
onslokaler. Gården drives med en besætning på 6 moderfår og 2 væddere samt 9 lam
af racen Gotlandsk Pelsfår. Der er 2 traktorer.

FRØBJERGVEJ 54, "BØGEBJERGGAARD", FRØBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-451305.
ASGER MØLLER, gårdejer, født d. 29.-6.-1938, søn af Agnes og Bernhard Møller, gift
d. 5.-9.-1970 med Tove Vester, sygeplejerske, født d. 5.-9.-1941, datter af Ruth og
Jens Vester. Parret har børnene: Lars Henrik, født d. 9.-4.-1971 og Christian, født d.
26.-3.-1975.
A.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far
Bernhard Møller. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som tidligere var
fæstegård under "Erholm".
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 40,7 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er 0,5 ha. mose og
4,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1725 og tilbygget i 1771 samt restaureret i 1968/69. Udbygnin
gerne består af kvægstald fra 1876 moderniseret i 1957 og 1974, lade fra 1975 og
maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
vinterraps, hvede og vinterbyg. Der er 3 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet. A.M. driver desuden "Smedegaarden", Frøbjergvej 59, 5560
Aarup, på denne ejendom bor A.M.'s mor Agnes Møller.
FRØBJERGVEJ 55, FRØBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-451232.
OLE NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1964, søn af Ruth og Mogens Nielsen, bor
sammen med Helena Hansen, lagerarbejder, født d. 21.-4.-1966, datter af Gudrun og
Alfred Hansen.
O.N. er maskinfører og har været på Korinth og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog
gården d. 1.-11.-1987 fra Kurt Grønhøj.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 29,8 ha.
Stuehuset er opført i 1776 og restaureret senest i 1986. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1913 om- og tilbygget i 1967 og ombygget til svinestald i 1981-86,
svinestald fra 1914 ombygget senest i 1981-86, kombineret lade og maskinhus fra 1919
ombygget til svinesti i 1986. Gården drives med en besætning på 3 års ammekøer og 9
slagtekalve af racerne Jersey og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, rug og sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
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PEDER ØSTERBY, gårdejer, født d. 20.-5.-1914, gift d. 5.-5.-1939 med Marna Øster
by, medhjælpende hustru, født d. 2.-3.-1913. Parret har børnene: Kirsten, født d.
14.-3.- 1941, Elisabeth, født d. 12.-3.-1945, Ada, født d. 19.-3.-1949 og Jørgen Chri
stian, født d. 9.-2.-1953.
P.Ø. ovetog gården i 1939 fra Mads Chr. Larsen. Gården var tidligere fæstegård under
"Erholm".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23,3 ha., der er frasolgt 2 ha. Der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra omkr. 1850 senere udvidet, svinestald fra omkr. 1850 og maskinhus fra 1975, des
uden er der lade senere ombygget til svin. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på ca. 210 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, havre og
vårraps. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
FRØBJERGVEJ 63, "FRØBJERGGAARD", FRØBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-451240.
ERIK ULSKOV MADSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1965, søn af Anne M. og Thorvald
Ulskov Madsen.
E.U.M. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1987 fra Georg
Andersen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 30,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret fra 1987-90. Udbygningerne består af
kvægstald og svinestald samt kombineret lade og maskinhus alle fra omkr. 1900.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, vinterraps,
hvede og byg. E.U.M. driver gården sammen med Nydamsvej 18, Frøbjerg, 5560 Aarup.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FRØBJERGVEJ 66, "TJENERGAARDEN", FRØBJERG, 5560
AARUP, tlf. 64-451130.
POUL NIELSEN, gårdejer, født
d. 23.-9.-1932, søn af Nanny og
Christian Nielsen, gift d. 3.-6.1961 med Astrid Jørgensen, med
hjælpende hustru, født d. 8.-3.1940, datter af Ellen og Jørgen
Jørgensen. Parret har sønnerne:
Morten, født d. 31.-3.-1963, Mika
el, født d. 7.-1.-1965 og Søren,
født d. 17.-8.-1966.
P.N. forpagtede gården fra 1961 til overtagelsen i 1966 fra sin far Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 20,2 ha., derudover er der forpagtet 40,2 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Udbygningerne består af kvægstald renoveret i 1968,
ungdyrstald fra 1979, svinestald ombygget til kvægstald i 1968, lade fra 1933 og
maskinhus fra 1973, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, hvede og byg. Der er 3 traktorer. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

FRØBJERGVEJ 69, "WESTGAARDEN", FRØBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-451056.
JENS JACOB WEST, gårdejer, født d. 27.-5.-1932, søn af Valborg og Anders West, gift
d. 3.-4.-1981 med Else Hansen, medhjælpende hustru, født d. 22.-11.-1943, datter af
Marie og Hans Hansen. Parret har sønnerne: Søren, født d. 22.-3.-1968 og Mads, født
d. 21.-4.-1982.
J.J.W. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 efter sin far
Anders West. Nuværende ejer er mindst 12. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1644, den er muligvis udstykket fra "Frøbjerghus". På jorden findes
2 bavnehøje, hvoraf den ene blev afstået i 1913 til den historiske mindeplads Frøbjerg
Bavnehøj.
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Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
51,5 ha., heraf 10 ha. skov.
"Westgaarden"s stuehus er opført
i 1813 og løbende vedligeholdt.
Udbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra omkr.
1900, maskinhus fra 1960, des
uden er der udendørs køresilo.
Nogle af bygningerne er sulebyg
ninger fra 1813. Gården drives
med en besætning på 10 årssøer,
der leveres ca. 150 slagtesvin
årligt, desuden er der 7 års ammekøer og 5 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
vinterraps, hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FRØBJERGVEJ 70, "HØJAGERGAARD", FRØBJERG, 5560 AARUP.
IB LARS LARSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1958, søn af Edel og Hans Jørgen Larsen.
I.L.L. er traktorfører, han har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Gården
blev overtaget i 1984.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 12 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald og lade. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af vinterraps, byg og hvede. Der er olancii^
kold lufts tørreri.

FRØBJERGVEJ 72, FRØBJERG,
5560 AARUP, tlf. 64-45121 1.
OLE EJBY, gårdejer, født d.
4.-7.-1952, søn af Anna og Ivar
Ejby.
O.E. arbejder som chauffør og
har været på Dalum Landbrugs
skole. Han overtog gården d.
1.-4.-1984 fra sin far Ivar Ejby.
Gården er tidligere fæstegård
under "Erholm".
Ejendomsskyld 990.000. Areal
16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, hestestald ombygget i 1981 til svinestald samt kombineret lade og
maskinhus alle fra 1930, desuden er der udendørs køresilo og fodersilo. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, maltbyg, rug og vinter
raps. Der er 2 traktorer. O.E.'s mor har fribolig på gården.
FRØBJERGVEJ 100, "FRØBJERGLUND", FRØBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-451187.
VIGGO NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1937, søn af Viola og Christian Nielsen, gift
d. 13.-6.-1964 med Marie Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 1.-4.-1938, datter af
Hansine og Marius Nielsen. Parret har sønnen Steen, født d. 31.-12.-1964.
V.N. er chauffør. Han overtog gården i 1964 fra sin far Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 23,7 ha., heraf 2,2 ha. skov og mose. Der er bortforpagtet 21,5 ha.
Stuehuset er opført i 1843 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1843 ombygget flere gange, svinestald fra 1843 ombygget til kvægstald i 1967,
lade fra 1967 og maskinhus fra 1969. Der er 2 traktorer og halmfyr.
FRØBJERG VÆNGE 13, "VÆNGELØKKEHUS", FRØBJERG VÆNGE, 5560 AARUP, tlf.
64-451223.
SVEND ERIK OLSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1932, søn af Jørgine og Jens Olsen, gift
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d. 28.-4.-1956 med Else Hansen, medhjælpende hustru, født d. 2.-4.-1936, datter af
Ester og Hans Peter Hansen. Parret har børnene: Poul Ege, født d. 7.-10.-1957, Birgit,
født d. 2.-6.-1959, Jens Steen, født d. 25.-4.-1963 og Hans Bjarne, født d. 2.-12.-1966.
S.E.O. overtog gården i 1963 fra sine forældre Jørgine og Jens Olsen. Nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17,1 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1920 senere moderniseret, svinestald fra 1968 senere ombygget til kvægstald,
lade og maskinhus fra 1974, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 28 årskøer, 37 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens slagsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plan- og kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
FRØBJERG VÆNGE 31, "CHRIS TI A NS-EJE", OR TE, 5560 AARUP,
tlf. 64-451299.
JES KROGAARD HANSEN, gård
ejer, født d. 23.-12.-1962, søn af
Anna Marie og Knud Hansen, bor
sammen med Helle Christensen,
revisorassistent, født d. 2.-11.1965, datter af Gudrun og Frode
Christensen.
J.K.H. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog går-

den d. 1.-2.-1986 fra Ole J. Løchte.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 64 ha., heraf 10 ha. skov. Der er forpagtet 110 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af svine
stald fra 1966, kombineret lade og maskinhus opført efter brand i 1975, desuden er
der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg, vinterbyg og vin
terraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
GL.ETTERUP 12, "STENSGAARD", GL.ETTERUP, 5560 AARUP, tlf. 64-431022.
JENS SIMONSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1929, søn af Marie og Marinus Simonsen,
gift d. 9.-5.-1953 med Karen Dahl, medhjælpende hustru, født d. 18.-9.-1934, datter af
Anna og Christian Dahl. Parret har børnene: Ib, født d. 30.-11.-1953, Bjarne, født d.
14.-1.-1958 og Berit, født d. 12.-10.-1959.
J.S. forpagtede gården fra 1963 til overtagelsen i 1970 fra Kirstine Barlebo.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 49,7 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er 2 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og senest restaureret i 1986. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1924 ombygget i 1970, svinestald fra 1970, kombineret lade og maskin
hus fra 1982, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 49
årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der en slagtesvine
produktion på ca. 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede
og byg. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det. På gården er ansat 1 fodermester.

HJERUPVEJ 1, "CHRISTIANSMINDE", HJERUP, 5560 AARUP, tlf. 64-791151.
JØRGEN STAUGAARD, gårdejer, født d. 2.-7.-1934, søn af Agnes og Marius Pedersen,
gift d. 9.-3.-1957 med Gurli Madsen, medhjælpende hustru, født d. 6.-6.-1934, datter
af Marie og Chresten Madsen. Parret har børnene: Helle, født d. 23.-7.-1960, Laura,
født d. 21.-8.-1968, Maria, født d. 15.-6.-1975 og Hans Jørgen, født d. 25.-11.-1977.
J.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1957 fra Marius
Andersen. Gården var indtil 1920 slægtsgård.
Ejendomsskyld 5.200.000. Areal ca. 120 ha., heraf tilkøbt 84 ha. Der er 1 ha. kratskov

-wog granplantage.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1970-74. Udbygningerne består af
kvægstald opført efter brand i 1944, svinestald ombygget i 1958/59, maskinhus fra
1979, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 års
køer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, maltbyg, hvede, vinterraps og foderærter. Der er 8 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 roeoptager, 1 rendegraver, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. På
gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere. J.S. driver desuden Skovvangsvej 44,
Barløse, 5610 Assens, og Hjerupvej 5, Hjerup, 5560 Aarup.
Ovenstående oplysninger omfatter alle 3 gårde.

HJERUPVEJ 15, "DAMGAARD", HJERUP, 5560 AARUP, tlf. 64-791007.
JOHANNES ERIKSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1953, søn af Kirstine og Hans Eriksen.
J.E. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 efter sin far
Hans Eriksen. Nuværende ejer er mindst 5. generation på gården, som indtil 1916/17
var fæstegård under Wedelsborg.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 44,4 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha. Der er 3 ha. eng, mose
og kratskov.
Stuehuset er opført i 1975. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra 1924, svine
stald ombygget i 1953 og maskinhus fra 1953. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg.
J.E. driver gården sammen med "Hjerupgaard", Skovvangsvej 68, 5560 Aarup.
HJERUPVEJ 18, "FÆLLESEJE",
HJERUP, 5560 AARUP, tlf. 64791232.
NIELS RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 4.-6.-1925, søn af Kirsti
ne Marie og Christian Rasmus
sen, gift d. 10.-5.-1962 med AneLise Sørensen, medhjælpende hu
stru, født d. 12.-11.-1934, datter
af Franciska og Søren Sørensen.
Parret har børnene: Marianne,
født d. 7.-12.-1964, Søren Peder,
født d. 6.-8.-1967 og Dorthe
Kirstine, født d. 31.-7.-1969.
N.R. driver Hjerup Maskinstation og har været på Korinth Landbrugsskole, han er
medlem af bestyrelsen for Roedyrkerforeningen. Han overtog gården i 1967 fra Jens
Chr. Laursen. Gården var indtil 1916 fæstegård under Wedelsborg.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 41,8 ha. Der er 1,5 ha. skov.
Yderligere 165 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle ombygget i 1930-40, maskinhuse fra 1964 og 1978.
Gården drives med en besætning på 3 års ammekøer og 3 ungdyr af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg, rug, vinterraps og
gulerødder. Der er 6 traktorer, 3 mejetærskere, 1 maskinmarkvandingsanlæg, 1 rende
graver, 1 gummiged, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 3 medhjælpere.

HJERUPVEJ 29, "SØHOLM", HJERUP, 5560 AARUP, tlf. 64-791015.
BENT ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1930, søn af Betty og Hans Jørgen Ander
sen, gift d. 12.-5.-1956 med Anne Marie Langkjær, medhjælpende hustru, født d.
7.-5.-1935, datter af Gerda og Svend Langkjær. Parret har børnene: Anders, født d.
27.-7.-1963, Martin, født d. 15.-3.-1965 og Mette, født d. 22.-3.-1967.
B.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra Richard Jen
sen. Gården blev i 1928 udstykket fra "Billeskov".
Ejendomsskyld 550.000. Areal 9 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
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og svinestald fra 1928 samt maskinhus i 1987, desuden er der udendørs køresilo. Går
den drives med en besætning på 10 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Jer
sey, desuden er der 5 årssøer, og der produceres 75 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer og kartofler. Der er 3 traktorer og 1 sprinklermark 
vandingsanlæg.

HÆKKEBØLLEVEJ 19, "LINDEGAARD", HÆKKEBØLLE, 5560
AARUP, tlf. 64-431552.
ANTON KOLD LEBÆK, gårdejer,
født d. 3.-1.-1933, søn af Dagny
og Niels Peter Kold Lebæk, gift
d. 22.-11.-1960 med Marie Han
sen, rengøringsassistent, født d.
6.-7.-1939, datter af Else Marie
og Karl Hansen. Parret har børne
ne: Else, født d. 12.-4.-1965, Kir
sten, født d. 11.-10.-1967 og Kla
us, født d. 20.-2.-1972.
A.K.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Peder
Andersen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 8,4 ha., der er forpagtet 6,9 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1897 ombygget til svinestald i 1970, svinestald fra 1970, lade fra 1897 delvis
ombygget til svinesti, samt maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på
30 årssøer, og der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, vårraps, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, tårnsilo, kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HÆKKEBØLLEVEJ 22, "HÆKKEBØLLEGAARD", HÆKKEBØLLE,
5560 AARUP, tlf. 64-431254.
ERLING ESKELUND LERCHESIMONSEN, gårdejer, født d.
30.- 3.-1944, søn af Astrid og
Erik Lerche-Simonsen, gift d.
1.-5.- 1971 med Betty Kongstad
Jørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 25.-12.-1948, datter af
Edith Kongstad og Alfred Jør
gensen. Parret har børnene: Pe
ter, født d. 7.-2.-1973 og Gitte, født d. 23.-7.-1975.
E.E.L.S. har været på Næsgaard Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra
Bente Skodborg Jensen.
Ejendomsskyld 3.990.000. Areal 83 ha.
Stuehuset er opført i 1914. Udbygningerne består af kvægstald fra 1914 senere om
bygget til svinestald, svinestalde fra 1914 og 1986, lade fra 1914, desuden er der
gylletank. Gården drives med en besætning på 300 årssøer, der produceres 6.000 små
grise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede og byg. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere. Stalden drives som
I/S sammen med 2 andre. E.E.L.S. driver desuden Hovvej 56, Håre, 5591 Gelsted, Ejby
Kommune.

HÆKKEBØLLEVEJ 27, "TOFTEGAARD", HÆKKEBØLLE, 5560 AARUP, tlf. 64-431117.
HANS OTTO ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1931, søn af Kirstine og Laurits
Andersen, gift d. 28.-6.-1959 med Ellen Funk, medhjælpende hustru, født d. 27.-7.1931, datter af Hansine og Johannes Funk. Parret har datteren Kirsten, født d.
8.-5.-1960.
H.O.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra
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gård under "Erholm".
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 21 ha., der er frasolgt 2,8 ha. Der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1955/56 renoveret i 1970 og indrettet til goldsobokse, svinestalde fra 1960 og
1964, lade fra 1976 og maskinhus fra 1931 udvidet i 1972. Gården drives med en be
sætning på 22 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er maltbyg, vårraps og hvede. Der er 1 traktor, 1 halmballepresser, plan
silo samt kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HÄREVEJ 15, "TOPGAARDEN", FAURSKOV, 5560 AARUP, tlf. 64-491666.
HANS CHRISTOPHERSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1936, søn af Ellen og Ejnar Christophersen, gift i 1987 med Elin Dam Christensen, sygeplejerske, født d. 10.-4.-1953,
datter af Edith Christensen. Parret har børnene: Pernille, født d. 17.-4.-1976 og Sine,
født d. 28.-3.-1981.
H.C. er rugeriejer og har været på Fjerkræskolen i Middelfart. Han overtog gården i
1975.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 39 ha., heraf 14 ha. skov og 25 ha. granplantage.
Stuehuset er løbende moderniseret. Udbygningerne består af hestestald, rugeri samt
kombineret lade og maskinhus. Gården drives med travopdræt på 15 travheste, 1 avls
hingst og 4 avlshopper samt 10 åringer og plage. Planteproduktionens salgsafgrøder er
juletræer til eksport. Der er 1 traktor samt skovmaskiner. På gården er ansat 4 med
hjælpere. H.C. driver desuden rugerivirksomhed på Ørslevvej 20, "Ellesø", 5592 Ejby.
HÅREVEJ 25, "FAURSKOV MØL
LE", FAURSKOV, 5560 AARUP,
tlf. 64-491008.
HANS HANSEN, gårdejer, født d.
28.-12.-1929, søn af Helga og
Hans Hansen, gift d. 3.-1.-1957
med Riemor Stage, husmor, født
d. 16.-10.-1934, datter af Anna
og Søren Stage. Parret har bør
nene: Hans, født d. 11.-7.-1957,
Lise Lotte, født d. 11.-3.-1960
og Steen, født d. 6.-12.-1961.
H.H. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården d. 15.-5.-1969 fra sin far Hans Hansen. Gården har
været slægtsgård siden 1623. Der har været vandmølle på gården, som omkr. 1870 er
overgået til uldspinderi, der blev drevet af vandturbine. Der var såvel væveri som
udsalg.
Ejendomsskyld 1.240.000. Areal 34,7 ha., heraf tilkøbt 6,8 ha. Der er frasolgt 0,5 ha.
Der er 4 ha. eng, 10,5 ha. kratskov, grusgrav og mose. Yderligere 25,4 ha. er for
pagtet.
Stuehuset er ombygget i 1917 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvæg
stald ombygget til svinestald i 1976, svinestald fra omkr 1900, ny svinestald fra 1970,
maskinhus fra 1981, desuden er der lade. Gården drives med en besætning på 16 års
søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, foderærter, vårraps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
JARLEBJERGGYDEN 22, "VEDAGERGAARD", KERTE, 5560 AARUP, tlf. 64-432388.
FREDE SERUP PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1952, søn af Gudrun og Peder
Pedersen, gift d. 14.-4.-1979 med Birgitte Larsen, pædagog, født d. 10.-10.-1952,
datter af Marie og Laurids Larsen. Parret har børnene: Jacob, født d. 13.-10.-1979,
Rune, født d. 10.-12.-1981 og Tine, født d. 15.-10.-1986.
F.S.P. har været på Næsgaard Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1978 efter
sin far Peder Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som er tidligere
udflyttergård fra Kerte i 1866 og fæstegård under Wedelsborg.
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Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stalde fra 1953 og 1984, lade fra 1964, desuden er der maskinhus, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 4 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er
ansat 1 medhjælper.
KASLUNDVEJ 12, "SØNDERGAARD", ØRSBJERG, 5560 AARUP.
LARS NØRREGAARD, gårdejer. Omtales under Myllerupgyden 2, Myllerup, 5610
Assens.
L.N. overtog gården i 1962 fra Niels Horsemose.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27 ha.
Bygningerne er nedrevet i 1991. Gården drives sammen med Myllerupgyden 2, Mylle
rup, 5610 Assens. L.N. drives desuden Kaslundvej 31, 5560 Aarup.

KASLUNDVEJ 14, "ØSTERGAARD",
ØRSBJERG, 5560 AARUP, tlf.
64-431370.
JØRGEN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 9.-5.-1925, søn af
Mette Stjerne og Jens Christen
sen, gift d. 5.-5.-1951 med AnnaLykke Madsen, medhjælpende hu
stru, født d. 23.-4.-1925, datter
af Marie og Sigvald Madsen. Par
ret har børnene: Søren, født d.
1.-7.-1954, Jens Ole, født d. 5.9.-1958, Kirsten Marie, født d.
24.-4.-1960 og Dorthe, født d. 26.-6.-1965.
J.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1957 efter
Svend Nielsen. Gården er tidligere fæstegård under "Billeskov".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra omkr. 1850, lade fra 1910 og maskinhus fra 1978, desuden er der en
gammel sulebygget lade. Gården drives med en besætning på 35 årssøer, der produ
ceres ca. 700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og malt
byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og brændefyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KASLUNDVEJ 20, "GAMMELGAARD", ØRSBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-431157.
EMIL MUNKHOLM, gårdejer, født d. 12.-6.-1936, søn af Magrethe og Marius Hansen,
gift i 1960 med Grete Erlandsen, husmor, født d. 31.-8.-1941, datter af Gertrud og
Thomas Erlandsen. Parret har børnene: Kathy, født d. 16.-9.-1960 og Jan, født d.
30.-3.-1968.
E.M. arbejder som prøvetager ved Statens Frøkontrol og har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.-1962 fra Harald Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1850
senere renoveret, svinestalde fra omkr. 1850 og 1969, kombineret lade og maskinhus
fra omkr. 1979.
KASLUNDVEJ 24, "ØRSBJERGGAARD", ØRSBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-431262.
KARL EJLER KARLSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1943, søn af Marie og Peder Karl
sen, gift d. 15.-11.-1975 med Hanna Nielsen, kontorassistent, født d. 24.-3.-1946,
datter af Anna Marie Nielsen. Parret har datteren Mariane, født d. 22.-12.-1979.
K.E.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 44,5 ha., der er forpagtet 9 ha.
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ført i 1855 og løbende moderni
seret. Udbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1900 løben
de renoveret, ny trimbel og nyt
tag i 1956, svinestald delvis om
bygget til kvægstald, lade fra
1928, maskinhuse fra 1974 og
1989, desuden er der udendørs
køresilo. Gården drives med en
besætning på 27 årskøer, 27 ung
dyr og 15 slagtekalve af racen
Jersey, desuden er der slagtesvineproduktion pä ca. 15 stk. årligt, desuden er der 1 års ammeko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, vinterraps og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.

KASLUNDVEJ 31, "LYKKEGAARD", ØRSBJERG, 5560 AARUP.
LARS NØRREGAARD, gårdejer. Omtales under Myllerupgyden 2, 5610 Assens.
L.N. overtog gården d. 1.-3.-1990.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1882 senere ombygget til svinestald, samt svinestald og lade fra 1882. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Man har maskinfællesskab
med Myllerupgyden 2, Myllerup, 5610 Assens. L.N. driver desuden Kaslundvej 12, 5560
Aarup. Stuehuset på Kaslundvej 31 er lejet ud, jorden lægges ind under Kaslundvej 12
i løbet af 1991.
KASLUNDVEJ 38, "DALGAARD",
ØRSBJERG, 5560 AARUP, tlf.
64-431455.
HENNING PEDERSEN, gårdejer,
født d. 15.-8.-1931, søn af Nina
og Axel Pedersen, gift d. 4.-3.1961 med Elisabeth Dalgaard,
lærer, født d. 19.-4.-1930, datter
af Agnes og Christian Dalgaard.
H.P. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 4.-3.-1961 fra sine svigerfor
ældre Agnes og Christian Dal
gaard. Gården var indtil 1855 fæstegård under "Erholm". Nuværende ejer er mindst 10.
generation.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
ombygget i 1940 og i 1975 ombygget til svinestald, svinestald fra 1980, lade ombygget
i 1940 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 70 årssøer, der
produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, maltbyg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt brændefyr. På gården er ansat 1 medhjælper.

KERTEVEJ 15, "SKOVGAARD", KERTE, 5560 AARUP, tlf. 64-431143.
GUNNER JOHANNES MAJGAARD, gårdejer, født d. 10.-10.-1931, søn af Metha og
Godtfred Majgaard, gift d. 18.-4.-1959 med Hanne Nørregaard Larsen, sygehjælper,
født d. 22.-1.-1941, datter af Ellen og Niels Nørregaard Larsen. Parret har børnene:
Margit, født d. 9.-7.-1959, Karin, født d. 18.-5.-1962 og Søren, født d. 5.-7.-1966.
G.J.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 efter Hans
Pedersen. Gården er tidligere fæstegård under Wedelsborg.
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Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 6,1 ha. Der er forpagtet 12,1 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende vedligeholdt og moderniseret. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1894 ombygget til svinestald i 1974, lade fra 1894 og maskin
hus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukker
roer, maltbyg, vinterraps, hvede og rug. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KERTEVEJ 20, "DYREGAARD", KERTE, 5560 AARUP, tlf. 64-431983.
KURT HANSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1955, søn af Ella og Marius Hansen, gift d.
25.-6.-1983 med Bodil Westerboe Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-4.-1957,
datter af Ellen og Valdemar Westerboe Sørensen. Parret har børnene: Betina, født d.
7.-4.-1983 og Brian, født d. 14.-10.-1985.
K.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården d. 1.-8.-1986
og resten d. 1.-8.-1989 fra sin far Marius Hansen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 33,1 ha., heraf 4 ha. skov og mose. Der er forpagtet
27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og moderniseret i 1965-70. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1948, svinestald fra 1948 ombygget til kvægstald i 1975, kombineret lade og
maskinhus fra 1866 ombygget omkr. 1950, desuden er der udendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 41 årskøer og 41 ungdyr af racerne RDM og Jersey. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KERTEVEJ 43, "DALGAARD",
KERTE, 5560 AARUP, tlf. 64433094.
HENRIK STINGSTED, gårdejer,
født d. 10.-2.-1949, søn af Kri
stine og Carl Gunner Rasmussen,
gift d. 24.-7.-1976 med AnneMerete Pedersen, husholdningslæ
rer, datter af Agnete og Christi
an Pedersen. Parret har børnene:
Michael, født d. 5.-1.-1978, Jes
per, født d. 16.-7.-1980 og Mari
anne, født d. 1.-5.-1983.
A.M.P. er leder af Hjertecentret i Odense. H.S. overtog gården i 1986 fra Flemming
Stingsted.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1953 samt løbende moderniseret. Udbyg
ningerne består af kvægstald fra 1855 ombygget i 1953, svinestald fra 1979 og lade
fra 1855. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.800 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, juletræer, vinterraps og hvede.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper. H.S. lejer
udbygningerne på "Stuegaarden", Blangstrupvej 53, Myllerup, 5610 Assens. I udbygnin
gerne er der 50 årssøer, og der produceres ca. 700 slagtesvin årligt.

KERTEVEJ 67, KERTE, 5560 AARUP, tlf. 64-431402.
METHA MAJGAARD, gårdejer, født d. 3.-7.-1904, datter af Maren Kirstine og Mads
Peder Madsen, gift d. 14.-8.-1928 med Godtfred Majgaard, død i 1983, søn af Karen
og Søren Majgaard. Parret har børnene: Inge, Gunnar og Gunhild.
Gården blev overtaget i 1945 fra Ejgil Rasmussen.
Areal 12,1 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1934 samt lade fra 1954.
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BO, 5560 AARUP, tlf. 64-492121.
FLEMMING STINGSTED, proprietær,
født d. 10.-8.-1943, søn af Kristine og
Carl Gunnar Rasmussen, gift d. 21.-2.-1970
med Dorit Dalgaard, teknisk assistent,
født d. 23.-10.-1946, datter af Lilly og
Ejnar Dalgaard. Parret har børnene: Ma
rie, født d. 6.-1.-1973 og Ole, født d.
23.-1.-1979.
F.S. driver en del maskinstation og er
uddannet på Næsgaard Agerbrugsskole.
Han overtog gården d. 20.-11.-1985 fra
Christian Larsen. Gården var hovedgård under "Erholm" indtil 1926.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er 2 ha. skov og 1
ha. mose. Yderligere 75 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende moderniseret. Udbygningerne besår af kvægstald
opført i 1948 efter brand og ombygget til kornlade i 1990, svinestald og hestestald fra
1976 samt lade fra 1948. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, byg, rug, græsfrø
og vinterraps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo samt varm
og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
KRONBORG 11, "KRONBORGSMINDE", KRONBORG, 5560 AARUP, tlf. 64-431219.
PEDER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1923, søn af Kristine og Johannes Ras
mussen, gift d. 20.-7.-1952 med Edel Søgaard, hjemmehjælpsleder, født d. 23.-7.-1930,
datter af Marie og Niels Christian Søgaard. Parret har børnene: Poul Erik, født d.
10.-5.-1953, Lars, født d. 4.-2.-1955 og Bente, født d. 23.-5.-1957.
P.R. overtog gården i 1953 fra Ivar Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,1 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er 2 ha. mose og
kratskov. Der er bortforpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1875 og løbendne moderniseret. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1954, svinestald fra 1954 delvis ombygget til kvægstald i 1973, lade fra
1955 og maskinhus fra 1979, desuden er der fodersilo. Gården drives med en besætning
på 4 års ammekøer og 30 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer og brændefyr.

LADEGÅRDE BYVEJ 10, "AALUNDGAARD", LADEGÅRDE,
5560
AARUP, tlf. 64-431690.
HELGE STRANDGAARD HAN
SEN, gårdejer, født d. 18.-12.1948, søn af Astrid og Ejner
Hansen, gift d. 27.-3.-1975 med
Eva Hansen, hjemmehjælper/tandtekniker, født d. 27.-5.-1950, dat
ter af Frida og Sigurd Hansen.
Parret har børnene: Britt, født
d. 20.-7.-1970, Camilla, født d.
20.-12.-1975 og Helene, født d. 30.-6.-1977.
H.S.H. er medlem af bestyrelsen for Aarup og Omegns Landboforening, er skolekontaktmand i Landboforeningen samt medlem af Skatteankenævnet. Han overtog gården
d. 1.-3.-1975 fra Marie Hansen.
Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 3 ha. skov og mose.
Yderligere 39,5 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1879, kyllingehus fra 1982, æglægningsstalde fra 1985 og 1988, svinestald fra
1879 senere ombygget til brændehus, hestestald fra 1879 benyttes nu som lager, lade
fra 1879 ombygget til korn i 1979, maskinhus fra 1979, desuden er der gylletank og
fodersiloer. Gården drives med en besætning på 2 års ammekøer og 7 ungdyr af racen
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SDM, desuden er der 50.000 årshønniker og 43.000 æglæggende, konsumæg. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er vårbyg til fremavl, vinterhvede, sukkerroer, vinterraps og
græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer samt varm og kold lufts
tørreri. På gården er ansat 1 skoleelev.
LADEGÅRD MARK 10, "FRØLUND", LADEGÅRD MARK, 5560 AARUP, tlf. 64471039.
POUL FREDENSBORG, gårdejer, født d. 8.-1.-1927, søn af Olga og Thorvald Christen
sen Fredensborg, gift d. 14.-5.-1963 med Ingrid Limkilde Hansen, husmor, født d. 9.1.- 1942, datter af Maren og Aksel Hansen. Parret har børnene: Carl Christian, født
d. 1.-7.-1964, Mette, født d. 22.-6.-1967 og Martin, født d. 29.-8.-1972.
P.F. arbejder som arbejdsmand. Han overtog gården i 1962 fra sin far Thorvald Chri
stensen Fredensborg.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1971. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1919 løbende renoveret, svinestald fra 1969, kombineret lade og maskinhus fra
1973, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 7 års ammekøer, 3 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
LADEGÅRD MARK 27, LADE
GÅRD MARK, 5560 AARUP, tlf.
64-471091.
EGON RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 16.-3.-1927, søn af Marie
og Christian Rasmussen.
E.R. er medlem af kommunalbe
styrelsen i Aarup Kommune og
var borgmester fra 1974-1988.
Han overtog gården i 1972 fra
sin fra Christian Rasmussen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
18,1 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha.

Der er 1 ha. mose. Yderligere 2,8 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra omkr. 1880 begge senere renoveret, lade fra 1937 og ma
skinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinter
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Søsteren Ingrid Rasmussen bor på gården.
LADEGÅRDSSKOV 7, LADEGÅRDSSKOV, 5560 AARUP.
PETER MADSEN, gårdejer. Omtales under Stævnevej 23, Helnæs, 5631 Ebberup, As
sens Kommune. P.M. overtog gården fra sine forældre Mary og Svend Madsen.
Areal 10 ha., heraf 0,5 ha. skov og eng.
LADEGÅRDSSKOV 8, "HANNELUND", LADEGÅRDSSKOV, 5560
AARUP, tlf. 64-432333.
MOGENS MØLLEGAARD, gård
ejer, født d. 2.-5.-1937, søn af
Elna og Tage Møllegaard, gift d.
28.-1.-1984 med Hanne Hansen,
designer, født d. 15.-3.-1942, dat
ter af Else og Bernhard Hansen.
M.M. er skolelærer og har været
på Dalum Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-6.-1979 fra
Arne Nørgaard Petersen.
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bortforpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1979 samt moderniseret. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1910 senere ombygget til løsdriftstald for får, svinestald og
lade fra 1910 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en besætning på 20 Dorsethornrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er grantræer. Der er 1 traktor.

LADEGÅRDSSKOV 13, "ENDEMOSELUND", LADEGÅRDSSKOV, 5560 AARUP, tlf. 64433101.
LARS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1961, søn af Bodil og Henning Christen
sen, gift d. 6.-7.-1985 med Kirsten Munk, sygehjælper, født d. 27.-9.-1960, datter af
Ruth Munk. Parret har børnene: Camilla, født d. 1.-11.-1985 og Morten, født d. 17.5.-1987.
L.C. er industrimaler, har været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af bestyrel
sen for vandværket for Kaakilde-Orte. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Gunnar
Pedersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 21 ha., heraf 7 ha. skov, eng, mose samt græseng.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret fra 1985-90. Udbygningerne består af 1
lade fra omkr. 1900, den er senere ombygget til fårestald, desuden er der maskinhus.
Gården drives med en besætning på 16 moderfår og 1 vædder samt 4 vædderlam af ra
cen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, rug og vinterraps. Der er
1 traktor samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LADEGÅRDSSKOV 19, LADEGÅRDSSKOV, 5560 AARUP, tlf. 64-471854.
EJNER THERKILDSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1932, søn af Kirstine Therkildsen, gift
d. 7.-3.-1959 med Inge Jensen, medhjælpende hustru/husassistent, født d. 24.-1.-1938,
datter af Mary og Hans Jensen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 25.-7.-1959
og Gert, født d. 9.-5.-1961.
E.T. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården i 1959 fra Børge
Strandgaard Madsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 18,9 ha., heraf tilkøbt 11,6 ha. Der er 2 ha. skov og mo
se. Yderligere 11 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret fra 1970-87. Udbygningerne består af
kvægstald ombygget i 1976, svinestald ombygget til kviestald i 1984, kombineret lade
og maskinhus fra 1982, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besæt
ning på 19 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM, samt 50 slagtesvin årligt, desuden er 2
års ammekøer og 2 ungdyr af racerne SDM og Limousine. Planteproduktionens salgsaf
grøder er vinterraps, vinterbyg, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer og tårnsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LINDEBJERG 32, "LINDEBJERG GÅRD", 5560 AARUP, tlf. 64-431651.
HANS LINDEBERG CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1928, søn af Laurits Chri
stensen, gift med Birthe Hansen, født d. 7.-5.-1939, datter af Karen og Theodor Han
sen.
B.H. er modeekspedient. H.L.C. driver ejendomshandel. Han overtog gården i 1967 fra
sin far Laurits Christensen. Gården har været i slægtens eje siden 1786.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf består 2,2 ha. af å. Jorden er bortforpag
tet. Stuehuset er opført i 1911. Udbygningerne består af stald fra 1942 og ladebygning
fra 1865.
LINDEBJERG 36, "BØGELY", 5560 AARUP, tlf. 64-431486.
HANS HANSEN, statshusmand, født d. 11.-8.-1926, søn af Jeppe Nielsen Hansen, gift
d. 12.-3.-1963 med Gudrun Hansen, født d. 3.-12.-1930, datter af Hans A. Hansen. Par
ret har sønnen Helge Erik.
H.H. overtog gården i 1953 fra sin far Jeppe Nielsen Hansen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 5 ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880. Udbygningerne består af stald fra 1953 og trehjælm fra
1923. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og roer. Der
er 1 traktor og 1 mejetærsker.
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LINDEBJERG 39, "HØJLUND", 5560 AARUP, tlf. 64-431367.
INGER ESPENSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1920, datter af Søren Hansen, gift d. 11.8.-1945 med Åge Espensen, født d. 8.-10.-1910, søn af Niels Espesen.
Gården blev overtaget d. 15.-11.-1949 fra Anker Larsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 7,5 ha.
Bygningerne er opført i 1864. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af byg og sukkerroer.
LINDEBEJERG 47, 5560 AARUP,
tlf. 64-431973.
NIELS ABELDTRUP MADSEN,
gårdejer, født d. 5.-5.-1925, søn
af Martin Madsen, gift d. 14.-11.1953 med Valborg Jørgensen,
født d. 7.-4.-1931, datter af Kaj
Jørgensen.
N.A.M. overtog gården d. 15.10.-1953 fra Valdemar Jæger.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
13,2 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Jor
den er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1969. Ud
bygningerne består af kostald fra
1952, svinestald fra 1964 og lade fra 1975. Gården drives med en svinebesætning. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er frøgræs. Der er 1 traktor, 1 roeoptager, 1 grønthøster
og 1 harve.

LINDEBJERG 49, "STAMBANKEN", 5560 AARUP, tlf. 64-431803.
BØRGE TAGE CHRISTIANSEN, husmand, født d. 23.-5.-1923, søn af Thorvald Christi
ansen, gift d. 23.-11.-1946 med Dorthea Schou, født d. 27.-7.-1922, datter af Erik
Schou. Parret har børnene: Erik, Tage og Hans Holger.
D.S. og B.T.C. er efterlønsmodtagere. B.T.C. overtog gården d. 1.-10.-1956 fra Kjær
Jensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 3,2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Bygningerne er opført i 1800 tallet. Der er 1 traktor.
LUNGERNE 2, "TAARUP
GAARD", 5560 AARUP, tlf.
64-431028.
JENS PREBEN GRAVERGAARD,
proprietær, søn af V. og H.C.
Gravergaard, gift med Hanne
Grønbech, datter af J. og I.
Grønbech. Parret har børnene:
Dorthe, Susanne og Jens.
J.P.G. har været på Næsgaard
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1959 fra Erholm Gods.
Gården var tidligere forpagter
gård under Erholm.
Areal 140 ha., heraf 7 ha. kratskov og mose.
Stuehuset er genopført i 1881 efter flytning, det er gennemrestaureret i perioden
1960-70. Udbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1881 begge ombygget og
bruges nu til åleproduktion, lader fra 1881 og 1897 samt maskinhus fra 1917. Gården
drives med åleproduktion med anlæg til 50 tons konsumål årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, rug, vinter- og vårraps samt juletræer. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På
gården er ansat 1 heltids- og 1 halvtidsmedhjælper.
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LUNGERNE 28, "HOLTEGAARD", 5560 AARUP, tlf. 64-431725.
KNUD FISKER OLESEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1936, søn af Inga og Anders Fisker
Olesen, gift d. 3.-10.-1958 med Jette Nielsen, husassistent, født d. 30.-6.-1939, datter
af Ebba og Victor Nielsen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 13.-1.-1959, Søren, født
d. 27.-4.-1960, Karen, født d. 11.-8.-1961, Annette, født d. 26.-5.-1966 og Anders,
født d. 3.-1.-1973.
K.F.O. har været på Ribe Kjærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra
Astrid Riis Pedersen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 20 ha., heraf 4 ha. mose og eng. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1927, kvie- og kalvestald fra 1959, desuden er der fodersilo og uden
dørs silo.. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 14 ungdyr og 14 slagtekalve
af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og vinterraps. Der er
2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MOSELUNDVEJ 39, "EGELY",
MOSELUND, 5560 AARUP, tlf.
64-451093.
PEDER ELLEMANN, gårdejer,
født d. 26.-3.-1933, søn af Inge
borg og Hans Jørgen Ellemann,
gift d. 2.-8.-1958 med Olga Eli
sabeth Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-10.-1937, datter
af Kathrine og Christian Jensen.
Parret har børnene: Ebbe, født d.
13.-5.-1959, Lis, født d. 17.-2.-

1962 og Helle, født d. 25.-7.-1974.
P.E. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1958 fra sin
far Hans Jørgen Ellemann.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 81 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 udvidet i 1966, ungdyrstald fra 1976, svinestald fra 1961 ombygget i
1965, foderlade fra 1978, maskinhus fra 1963 samt 1 tilkøbt i 1979, foderhus fra 1967,
desuden er der gylletank samt inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en be
sætning på 50 årskøer og 65 ungdyr af racen RDM, samt en produktion på ca. 650 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, hvede, vin
terbyg og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt tårnsilo. Maskin stati
on bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng.
O.E.J og P.E. ejer og driver også "Krongård", Orte Byvej 18, 5560 Aarup. "Egely" bli
ver drevet som I/S Ellemann af Peter, Olga og Ebbe Ellemann samt Inge Ottesen.
MOSEVEJ 1, "ABSALONSMINDE", SKYDEBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-431269.
SVEND AAGE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1941, søn af Ingeborg Marie og
Christian Michael Christensen, gift d. 2.-7.-1966 med Hanne Ejby, medhjælpende hu
stru, født d. 17.-9.-1943, datter af Anna Cecilia og Ivar Ejby. Parret har børnene:
Claus, født d. 3.-3.-1972 og Thomas, født d. 21.-6.-1975.
S.AA.C. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far Christian Michael Christensen. Areal
48,3 ha., heraf tilkøbt 18,2 ha. Der er 1 ha. mose. Yderligere 8,5 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1984. Udbygningerne består af lade fra 1979. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, hvede, rug og byg. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
NEDERMARKEN 8, "NØRREGAARD", ØRSBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-431226.
I/S NØRREGAARD, drives som et biodynamisk kollektiv af 10 voksne med 6 børn.
5 har uddannelser fra Warmunderhof Biodynamisk Landbrugsskole, som er en 3-årig
uddannelse. Nogle af beboerne sidder i bestyrelsen for Gårdmejeriet Søholm, der for
arbejder mælkén for Naturmælk, andre sidder i bestyrelsen for Biodynamisk Forening.
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Nørregaard blev overtaget d. 1.1.-1986 fra Peder Borgenæs.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
52 ha., heraf 4 ha. skov. Der er
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og
løbende restaureret. Udbygninger
ne består af kvægstald fra 1989
med dybstrøelse, svinestald fra
1974 ombygget til kulturhus i
1990, kombineret lade og maskin
hus fra 1932, desuden er der gyl
letank. Gården drives med en
besætning på 50 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er biodynamiske grønsager, hovedsageligt kålvækster samt hvede til brødkorn.
Der er 2 traktorer, maskiner til grønsager samt brændefyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er der praktikanter.
NYDAMSVEJ 15, FRØBJERG,
5560 AARUP, tlf. 64-451273.
HANS JØRGEN LARSEN, gård
ejer, født d. 15.-10.-1923, søn af
Mary og Laurs Larsen, gift d.
16.-1.-1954 med Edel Larsen,
medhjælende hustru, født d. 20.7.-1931, datter af Anna og Ed
vard Larsen. Parret har sønnen
Ib Lars, født d. 11.-7.-1958.
H.J.L. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården i
1965 fra sine forældre Mary og
Laurs Larsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som oprindelig er udflytter
gård fra Frøbjerg.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1895 ombygget til svinestald i 1969, svinestald fra 1923 senere renoveret, lade om
bygget til svinestald, desuden er der maskinhus. Gården drives med en besætning på
50 årssøer, der produceres ca. 1.000 smågrise årligt. Der er 1 traktor.
NYDAMSVEJ 18, "HYLLEKÆR", FRØBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64-451246.
THORVALD ULSKOV MADSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1934, søn af Mary og Christi
an Ulskov Madsen, gift d. 14.-5.-1960 med Anne M. Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 21.-7.-1934, datter af Laura og Niels Peter Hansen. Parret har børnene: Jes
per, født d. 16.-4.-1963 og Erik, født d. 26.-9.-1965.
T.U.M. overtog gården i 1959 fra Simon Mortensen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1974 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1975, maskinhus ombygget til kvægstald, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer og 120 ungdyr af racerne RDM
og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, hvede og byg.
Der er 5 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. "Hyllekær" drives
som I/S sammen med Frøbjergvej 63, 5560 Aarup.
NYFÆSTE 12, "NYFÆSTE", NYFÆSTE, 5560 AARUP, tlf. 64-431021.
HOLGER TERP, gårdejer, født d. 14.-5.-1916, søn af Karin Marie og Markus Terp.
H.T. overtog gården i 1950 fra Statens Jordlovsudvalg. Gården er udstykket fra det
oprindelige Nyfæste.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34,1 ha., heraf tilkøbt 13,3 ha. Der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
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der udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
hvede, byg, vinterraps og rug. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ORTE BYVEJ 18, "KRONGAARD", ORTE, 5560 AARUP, tlf. 64-451624.
PEDER ELLEMANN, gårdejer. Omtales under Moselundvej 39, 5560 AARUP.
P.E. overtog gården i 1982 fra Thorvald Knudsen.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 81 ha., heraf 18,5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet til
I/S Ellemann.
Stuehuset er opført i 1989. P.E. driver desuden "Egely", Moselundvej 39, 5560 Aarup.
ORTE BYVEJ 24, "BREDBJERGGAARD", ORTE, 5560 AARUP, tlf. 64-451088.
NIELS PEDER NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1950, søn af Karen Magrethe og Hans
Nielsen, gift d. 25.-9.-1977 med Lissi Skov Rasmussen, overassistent, født d. 3.-11.1955, datter af Ella og Henry Rasmussen. Parret har børnene: Flemming, født d. 26.11.-1975, Christian, født d. 16.-2.-1979 og Henrik, født d. 19.-9.-1983.
N.P.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra sin far
Hans Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 3.610.000.
Areal 93 ha., heraf 15,5 ha. mose og skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1929 ombygget til svinestald i 1965 samt renoveret i 1985, svinestalde fra 1929 og
1963 ombygget samt renoveret i 1980, ny klimastald fra 1985 og maskinhus fra 1975,
desuden er der gylletank. Gården drives med en besætning på 75 årssøer, der er en
slagtesvineproduktion på ca. 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, rug, hvede og vinterraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rende
graver, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt brændefyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

PEJRUPVEJ 75, "AAGAARD", PEJRUP, 5560 AARUP, tlf. 64-471450.
VILLY JENSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1936, søn af Esther og Marius Jensen, gift d.
25.-5.-1963 med Anni Mary Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-12.-1943, datter
af Kirstine og Charles Nielsen. Parret har børnene: Carsten, født d. 14.-12.-1965 og
Torben, født d. 29.-3.-1967.
V.J. har været på Malling Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for MD
Food og Fyns Værket. Han overtog gården d. 1.-10.-1962 fra Johannes Pedersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 14,9 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra
1971, svinestald ombygget til kalve og kornmagasin, halmlade fra 1976, desuden er der
2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 25
ungdyr og 25 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg og hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, som er fælles med Kingstrupvej 80, Ejby. Desuden er der plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og indimellem 1
skoledreng. V.J. driver desuden Kingstrupvej 80, "Vesterballegaard", Kingstrup, Ejby
Kommune.
RAMSHERRED 1, "BØRSTENBINDERGAARDEN", SKYDEBJERG,
5560 AARUP, tlf. 64-432129.
NIELS LAURITHS PETERSEN,
gårdejer, født d. 5.-5.-1947, søn
af Elna og Lauriths Petersen,
gift d. 10.-9.-1977 med Irene Ni
elsen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-3.-1952, datter af Ella og
Ejvind Nielsen. Parret har børne
ne: Ulrik, født d. 23.-6.-1977 og
Tina Maria, født d. 29.-5.-1980.

-487Niels L. Petersen arbejder som lagermand. Han overtog gården d. 11.-12.-1969 fra In
ger Kamp. Gården er en tidligere børstenbindergård.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 10,4 ha. Der er forpagtet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra sidst i 1800 tallet, som har flere tilbygninger, svinestald ombygget til kvægstald i
1977, lade fra sidst i 1800 tallet, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 14 årskøer og 8 ungdyr af racerne RDM og SDM, desuden er der 7
års ammekøer, 6 ungdyr og 8 slagtekalve af racerne RDM og Limousine. Der er 3 trak
torer og 1 bugserbar mejetærsker.

SKALBJERGVEJ 10, "ØSTERGAARD", ORTE, 5560 AARUP, tlf. 64-451114.
KNUD PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1932, søn af Hansigne og Georg Pedersen.
K.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sine foræl
dre Hansigne og Georg Pedersen. Gården blev i 1858 udstykket fra "Krongaarden".
Ejendomsskyld 1.425.000. Areal 23,1 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1954, svinestald ombygget i 1970 og 1977 samt maskinhus fra 1972. Gården drives
med en besætning på 24 årskøer, 26 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Jersey, desuden
er der 13 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKELSAGER 4, "SKJELSAGER", FAURSKOV, 5560 AARUP, tlf. 64-491025.
HANS MARTIN JEPPESEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1927, søn af Laura Marie og Jeppe
Grøn Jeppesen.
H.M.J. overtog gården i 1960 fra sin mor Laura Marie Jeppesen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården. Ejendomsskyld 840.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er
frasolgt 0,5 ha. Der er 2,5 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1871 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1871, svinestald fra 1980, kombineret lade og maskinhus fra 1871 og 1980, desuden
er der fodersilo. Gården drives med en besætning på 40 årssøer, der produceres ca.
700 smågrise årligt, desuden er der 3 års ammekøer og 4 ungdyr af blandet race. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og rug. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVHUSEVEJ 10, "SKOVHUSGAARD", ORTE, 5560 AARUP,
tlf. 64-451022.
ANDERS PINDSTOFTE, gårdejer,
født d. 19.-12.-1932, søn af Han
sine og Kristian Pindstofte, gift
d. 1.-6.-1957 med Ellen Petersen,
medhjælpende hustru, født d. 1.2.-1934, datter af Petra og Hans
Peter Petersen. Parret har børne
ne: Lene, født d. 31.-5.-1958 og
Torben, født d. 25.-5.-1961.
A.P. overtog gården i 1971 fra
sin far Kristian Pindstofte. Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 18,3 ha., heraf 1,8 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført i 1777 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1912, garage og vognport fra 1910, lade fra 1916 og maskinhus fra 1944, desuden
er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 23 årskøer, 23 ungdyr og
8 slagtekalve af racerne RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er malt
byg. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOVSTRUPVEJ 70, KALBJERG TORN, 5560 AARUP, tlf. 64-761242.
HENRY SANDBERG PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1936, søn af Anna og Svend
Pedersen.
H.S.P. forpagtede gården i 1970, og overtog den i 1975 fra sin far Svend Pedersen.
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tion på gården.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 9,4
ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800
og løbende vedligeholdt. Udbyg
ningerne består af kvægstald mo
derniseret i 1973, svinestald fra
1953 ombygget til kvægstald i
1975, kombineret lade og maskin
hus fra 1977 og 1988. Gården
drives med en besætning på 21
årskøer, 21 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
de er byg. Der er 2 traktorer, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKOVVANGSVEJ 68, "HJERUPGAARD", HJERUP, 5560 AARUP
tlf. 64-791807.
JOHANNES ERIKSEN, gårdejer.
Omtales under Hjerupvej 15,
5560 Aarup.
J.E. overtog gården i 1979 fra
sin far Hans Eriksen.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal
37,5 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og lø
bende vedligeholdt. Udbygninger
ne består af kvægstald ombygget til foderhus, svinestald fra 1980, lade fra omkr. 1925
og maskinhus fra 1982, desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og tårnsilo.
J.E. ejer og driver desuden Hjerupvej 15, 5560 Aarup.

STADSBJERGVEJ 4, "LERBJERGGAARD", ØRSBJERG, 5560 AA
RUP, tlf. 64-431162.
ARNE STENTEBJERG, gårdejer,
født d. 28.-10.-1926, søn af Mary
og Carl Stentebjerg, gift d. 23.9.-1950 med Kamilla Larsen, va
skerimedarbejder, født d. 10.-5.1932, datter af Mary og Laurits
Larsen. Parret har børnene: Ka
ren, født d. 23.-10.-1950, Niels,
født d. 6.-12.-1951 og Erik, født
d. 26.-1.-1956.
A.S. overtog gården i 1970 fra Bent Olsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. mose og eng samt 0,5 ha. skov. Der
er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i perioden 1970-1975. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1938 ombygget til svinestald i 1970, svinestald og lade fra
1938 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 16 årssøer, der pro
duceres ca. 260 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps,
sukkerroer, hvede, rug og byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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TEMMESHAVE 5, TEMMESHAVE,
5560 AARUP, tlf. 64-451306.
EJNER ANDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-7.-1940, søn af Jo
hanne og Aage Andersen.
E.A. overtog gården i 1968 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
12,1 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha.
Der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og lø
bende vedligeholdt. Udbygninger
ne består af kvægstald fra 1969,
lade ombygget til kvægstald, maskinhuse fra 1970 og 1984. Gården drives med en
besætning på 22 årskøer og 22 ungdyr af racen Jersey.
Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.

TJØRNEVEJ 9, "MINDEGAARD",
SKYDEBJERG, 5560 AARUP,
tlf. 64-433537.
JØRGEN MINDEGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 14.-3.-1952, søn
af Karen og Johannes Nielsen,
gift d. 19.-9-. 1981 med Lone Vasegaard, sygeplejerske, født d.
27.-5.-1958, datter af Ruth og
Erik Vasegaard. Parret har bør
nene: Henriette, født d. 14.-2.1984, Helene, født d. 5.-10.-1986
og Emilie, født d. 13.-7.-1990.
J.M.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog første del af gården i 1982
og resten i 1985 fra sin far Johannes Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på går
den.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 41,3 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1859 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald ombygget til svinestald i 1980, svinestald renoveret i 1986, lade ombygget i 1987
og maskinhus fra 1980, desuden er der gylletank. Gården drives med en besætning på
90 årssøer, der produceres ca. 1.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, vårbyg og rug. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
TOKESKOVVEJ 15, "FRYDEN
DAL", 5560 AARUP, tlf. 64431356.
ARNOLD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 18.-11.-1913, søn af Niels
Christian Pedersen, gift d.
23.-9.- 1946 med Marie Fryden
lund Schjøtt, født d. 22.-9.-1925,
datter af Marius Schjøtt. Parret
har børnene: Niels Marius, Ejvind
og Mogens.
A.P. overtog gården d. 1.-4.-1950
fra Juhl Thorø. Gården har været fæstegård under "Aaholm", den blev frigivet i 1938.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890, yderligere beboelse er opført i 1971. Udbygningerne
består af grisesti fra 1958 og 1969. På gården er der rideheste. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn, roer og raps. Der er 1 traktor og korn
loft.
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ØRSBJERG SKOVVEJ 4, "ØRELYKKEGAARD", FAURSKOV,
5560 AARUP, tlf. 64-491660.
TORBEN BANG, gårdejer, født
d. 10.-1.-1964, søn af Ingrid og
Martin Bang, gift d. 3.-6.-1989
med Britta Christensen, dagpleje
mor, født d. 17.-7.-1962, datter
af Ellen og Kjeld Christensen.
Parret har datteren Pernille,
født d. 26.-9.-1989.
T.B. har været på Dalum Land
brugsskole, han er formand for Landboungdom Fyn samt i bestyrelsen for Danmarks
Landboungdom. T.B. overtog gården d. 25.-4.-1987 fra Jørgen Henrik Larsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 34 ha., heraf 8 ha. skov. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Udbygningerne består af svinestald fra 1973 genopført i
1980 efter brand, kombineret lade og maskinhus fra 1986, desuden er der fodersilo og
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.800 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, vinterbyg, vårbyg og hvede. Der
er 2, traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

ØRSBJERGVEJ 48, "DAMGAARD"'
ØRSBJERG, 5560 AARUP, tlf.
64-431172.
BENT JAKOBSEN, gårdejer, født
d. 14.-9.-1930, søn af Doris og
Rasmus Jakobsen, gift d. 28.-3.1961 med Karen Christensen,
medhjælpende hustru, født d.
29.-4.-1941, datter af Ellen og
Jens Christensen. Parret har bør
nene: Jens Henrik, født d. 20.4.-1963, Michael, født d. 5.-11.1965 og Ulrik, født d. 5.-3.-1971.
B.J. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra Jenny
Mikkelsen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 82 ha., heraf 17 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald ombygget til svinestald i 1970, svinestald ombygget flere gange samt kombineret
lade og maskinhus fra 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af hvede, byg, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, netsilo, varm lufts tørreri samt
brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØRSBJERGVEJ 62, "ØRSBJERG HØJGAARD", ØRSBJERG, 5560 AARUP, tlf. 64431161.
KNUD SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1926, søn af Franciska og Søren Sørensen.
K.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 efter sin far
Søren Sørensen. Gården har været slægtsgård igennem flere generationer, den var
indtil 1840 fæstegård under "Erholm".
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 57 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvæg
stald, svinestald samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1936. Der er brændefyr
på gården.

ÅLSBOVEJ 27, "MOSEGAARD", ÅLSBO, 5560 AARUP, tlf. 64-491157.
ERNST JOHANSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1950, søn af Inge og Carl Johansen, gift d.
22.-7.-1972 med Tove Larsen, medhjælpende hustru, født d. 28.-2.-1951, datter af
Esther og Marius Larsen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 7.-6.-1973, Marianne,
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født d. 28.-6.-1975 og Susanne,
født d. 10.-4.-1979.
Ernst Johansen har været på Da
lum Landbrugsskole, han er i re
præsentantskabet for Aarup og
Omegns Landboforening, formand
for Alsbo Transformerforening
samt medlem af Aalsbo Bylaug.
E.J. overtog gården d. 1.-1.-1978
fra sin far Carl Johansen. Nuvæ
rende ejer er mindst 8. generati
on på gården, som indtil 1866
var fæstegård under "Erholm".
ha.
fredskov.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 41,3 ha., heraf 1,1
Stuehuset er opført i 1899 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, svinestald fra 1959 ombygget til kvægstald i 1987, lade fra 1935 og
ombygget til kvægstald i 1987 og maskinhus fra 1968, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 74 årskøer og 80 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 trak
torer, 3 gummigede, 1 bæltedozer samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.

ÅLSBOVEJ 28, "KILDEGAARD", ÅLSBO, 5560 AARUP.
JØRGEN ERIK NØRREGAARD, gårdejer. Omtales under Ålsbovej 43, Aalsbo, 5560
Aarup.
J.E.N. overtog gården d. 1.-2.-1983 fra sin far Ejnar Nørregaard. Gården var tidligere
fæstegård under "Erholm".
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 37 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i slutningen af 1800 tallet og løbende moderniseret. Udbygninger
ne består af kvægstald fra 1957 ombygget til svinestald i 1974, svinestald ombygget i
1987, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 22 årssøer,
der produceres ca. 750 slagtesvin årligt. J.E.N.'s far Ejnar Nørregaard har fribolig på
gården. J.E.N. ejer og driver desuden Ålsbovej 43, 5560 Aarup.
ÅLSBOVEJ 29, ÅLSBO, 5560 AARUP, tlf. 64-491130.
VALBORG JØRGENSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1931, datter af Maren og Vilhelm
Neessen, gift d. 7.-7.-1953 med Torkild Jørgensen, død d. 24.-9.-1982, søn af Maren
Tine og Jørgen Christian Jørgensen. Parret har sønnen Kurt, født d. 28.-5.-1961.
Gården blev overtaget i 1958 fra T.J.'s forældre Maren Tine og Christian Jørgensen.
Gården er delvis sulebygget. Ejendomsskyld 900.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1770 og løbende vedligeholddt. Udbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1816 samt svinestalde fra 1816 og 1959. Gården drives med en
besætning på 20 årssøer, der produceres ca. 400 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, rug, foderærter og sukkerroer. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ÅLSBOVEJ 31, "HEGNSGAARD",
AALSBO, 5560 AARUP, tlf. 64491487.
LEO RADOOR, gårdejer, født d.
20.-4.-1933, søn af Agda og Val
demar Radoor, gift d. 5.-12.-1959
med Ingrid Pedersen, medhjælpen
de hustru, født d. 21.-12.-1937,
datter af Julia og Carlo Peder
sen. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 7.-5.-1961 og Anders,
født d. 18.-4.-1964.
L.R. overtog gården d. 1.-2.-1983 fra Olav og Helge Schwartz. Gården var tidligere
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fæstegård under "Erholm".
Hegnsgaards ejendomsskyld er 1.750.000. Areal 41 ha., heraf 2,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1892 ombygget i 1983, svinestald fra 1892 ombygget til kvægstald i 1985, lade op
ført i 1892 senere delvis ombygget til kvægstald, maskinhus fra 1989, desuden er der
gylletank. Gården drives med en besætning på 68 årskøer, 68 ungdyr og 65 slagtekalve
af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der
er 2 traktorer, 1 sprinkler markvandingsanlæg samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

ÅLSBOVEJ 42, "AALSBOGAARD", ÅLSBO, 5560 AARUP, tlf. 64-491166.
JØRGEN LARSEN, gårdejer, født d. 10.-2.-1943, søn af Ester og Christian Alfred Lar
sen, gift d. 8.-3.-1969 med Karen Sellebjerg, bankassistent, født d. 8.-5.-1945, datter
af Erna og Jørgen Sellebjerg. Parret har børnene: Tina, født d. 25.-7.-1969 og Henrik,
født d. 5.-7.-1972.
J.L. har været på Dalum Landbrugsskole, han er bygmester af Aalsbo Huse A/S samt
reserveofficer i Civilforsvaret. J.L. overtog gården d. 1.-7.-1982 fra sine forældre
Ester og Christian Alfred Larsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som var
tidligere fæstegård under "Erholm". Der har været drevet svineavlscenter indtil 1980,
og der har været stambesætninger af køer, heste og får.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende moderniseret. Udbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge renoveret i 1988-90 og bruges nu som kornlager samt
lager for byggematerialer, lade fra omkr. 1900 senere renoveret og maskinhus fra
1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, foder
ærter, byg, hvede og vinterraps. Desuden graves der fra ejendommen, anlægget reetab
leres løbende til kreative formål. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 stensamler, 1
stenrive, plan- og tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. I forbindelse med overta
gelsen af gården blev der meddelt friboliger til J.L.'s forældre.
ÅLSBOVEJ 43, "GAMMELGAARD", ÅLSBO, 5560 AARUP, tlf. 64-491448.
JØRGEN ERIK NØRREGAARD, gårdejer, født d. 15.-9.-1946, søn af Mary og Ejnar
Nørregaard, gift d. 26.-7.-1980 med Irene Madsen, kontorassistent, født d. 3.-2.-1955,
datter af Tove og Svend Aage Madsen. Parret har børnene: Peter, født d. 24.-1.-1982
og Thomas, født d. 2.-3.-1987.
J.E.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1969 fra
Per Pedersen. Gården var tidligere fæstegård under "Erholm".
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 17 ha., der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Udbygningerne består af kvægstald ombygget til maskinhus
og kornopbevaring i 1983, desuden er der svinestald fra 1959. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af hvede, byg, rug, konservesærter og sukkerroer.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. J.E.N. driver desuden Ålsbovej 28, Ålsbo,
5560 Aarup.
ÅLSBOVEJ 44, "MØLLEGAARD", ÅLSBO, 5560 AARUP, tlf. 64-491589.
MORTEN MØLLER ANDERSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1950, søn af Grethe og Poul
Møller Andersen, gift d. 4.-6.-1977 med Karen Sørensen, sundhedsplejerske, født d.
11.-1.-1952, datter af Eva og Christian Sørensen. Parret har børnene: Trine, født d.
29.-5.-1978, Anne-Mette, født d. 29.-3.-1982 og Sophie, født d. 28.-4.-1987.
M.M.A. har været på Nordisk Landbrugsskole, han er medlem af svineproduktionsudval
get ved Vestfyns Landbocenter samt kontaktmand for Landbrugsrådet vedr. landbrugs
spil for folkeskolen. M.M.A. overtog gården d. 1.-6.-1983 fra sin far Poul Møller An
dersen. Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 46,2 ha., heraf tilkøbt 16,3 ha. Der 1,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1888 og gennemrestaureret i 1982. Udbygningerne består af
kvægstald ombygget til svinestald omkr. 1950, svinestald udvidet flere gange, nye
svinestalde fra 1961, 1972, 1983 og 1985, maskinhuse fra 1972 og 1984, desuden er der
lade og gylletank. Gården drives med en besætning på 120 årssøer, der produceres ca.
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2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og sukkerroer.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. Indimellem er der ansat 1 fodermester på
gården.

Tilføjelser til Ejby Kommune.
SLETTERØDVEJ 34, "LYKKEGAARD", 5560 ÅRUP, tlf. 64881398.
Omtales under Ejby Kommune,
side 92.

SLETTERØDVE3 36, "KRYBILY",
RYDSKOV, 5560 ÅRUP, tlf. 64881320.
Omtales under Ejby Kommune,
side 93.
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BOGENSE KOMMUNE.

Abildrovej
Almindevej
Assensvej
Bladstrupvej
Bog mose
Bregnebjerg
Brille
Bundgårdsballe
Egensemark
Endelavevej
Engeldrupvej
Fjederløkkevej
Grydhøj
Guldbjergvej
Gyden
Gyldensteensvej
Halsvej
Huggetvej
Hvidkær
Jersorevej
Jerstrupvej
Jydgyden
Kalvehave
Kissemae
Klintevej
Karlshave
Kragelund
Kristianslundsvej
Krogen
Kælebro
Langegyde
Lindøhoved
Lundsgårdvej
Melbyvej
Middelfartvej
Moselundvej
Møllemarksvej
Møllerled
Nørreløkke
Odensevej
Oregårdvej 27
Overballe
Rugbjerg
Rullegangen
Sandholtvej
Sivager
Skovmøllevej
Skærvej
Skårupvej
Skåstrupvej
Slettens Landevej
Smidstrupvej
Søndervang
Toftekærsvej
Toftevej
Tornebjerg
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6
8
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14
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17
18
19
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21
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23
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29
30
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32
33

35
36
38
39

Tyentved
Tøvlidtvej
Ømosevej
Ørbækvej
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40-
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EJBY KOMMUNE.

Agerstien
Assensvej
Aulbjergvej
Berlin
Billesbøllevej
Blåkildevej
Bogensevej
Brolundvej
Bro Strandvej
Brovangen
Brændemøllevej
Bubbelgårdvej
Bubbelvej
Bues Gyde
Byholmvej
Dalbovej
Damgyden
Dyregårdsvej
Ejbykrog
Ejbyvej
Ellekærvej
Ellesø Gade
Elmegårdsvej
Emtekær Gade
Enggårdsvej
Engvej
Eskørgyden
Fjellerupvej
Fluebjergvej
Fyllestedvej
Fyrstedgyden
Gelstedvej
Granlyvej
Gremmeløkkevej
Grønnegade
Hjortebjergvej
Holsevej
Hovgårdsvej
Hovvej
Hygindvej
Højsholmvej
Hønnerupvej
Høstmarksvej
Indslevvej
Jernbanevej
Juelsmindevej
Karlebjerg
Kildegårdsvej
Kingstrupvej
Koldinghave
Krogen
Kællingbjerg
Kærbyholmvej
Køstrupvej
Lille Brogårdsvej
Lillegade
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42

48
44
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57
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61

62
64
66
67
69

72
73
75

76
78

Lillevej
Ludvigsgårdevej
Lundsgårdsvej
Lungeskovvej
Løs Gyde
Mindevej
Mosbækvej
Mosegårdvej
Møllevej
Nederballevej
Nygårdsvej
Nyhusevej
Nymarksvej
Nørregade
Odensevej
Orelundvej
Præstebuen
Ralgyden
Renderbjergvej
Rugårdsvej
Rydskovvej
Sandhøjsvej
Sjobjergvej
Skovbovej
Skydsbjergvej
Sletterødvej
Smedsholmvej
Stikkelsbærgyden
Storegade
Store Landevej
Strandgårdsvej
Tanderupvej
Tellerupvej
Troldemoseled
Tybrindvej
Tårup Udlod
Varbjergvej
Vejrupvej
Vestermosevej
Wedelsborgvej
Æblegyden
Ørslevvej
Åbakkevej
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Register for
KERTEMINDE KOMMUNE.
Bakkegårdsvej
Bogensøvej
Bregnør Bygade
Bremerskovvej
Bystævnevej
Bøgeskovvej
Egensøvej
Fjellebrostræde
Fynshovedvej
Gammelmose
Haveskovvej
Hersnap Bygade
Hindsholmvej
Holevangsvej
Hulemosevej
Hundslevgyden
Kastelvej
Kertinge Bygade
Krogen
Ladbyvej
Lange Gyde
Langøvej
Lille Salby
Lille Vibyvej
Maimosevej
Mesinge Bygade
Midskovvej
Mosegårdsvænget
Måle Bygade
Nordre Skovgyde
Nymarksvej
Odensevej
Over Kærbyvej
Revninge Bygade
Revingevej
Rosenlund Allé
Rynkeby Hestehave
Rynkebyvej
Salby Bygade
Sandbjergvej
Sibiriensvej
Sibiriensvænget
Skovsbovej
Smedegyden
Snavevej
Stubberup Bygade
Søndre Skovvej
Søndre Skovvænge
Søvej
Tvindevej
Tværgyden
Tårup Bygade
Tårup Vestergyde
Tårup Vestergyden
Tårup Østergyde
Urupvej

107107107108109109110110111115116117118120121121123123124124125126127127128128128BO
BO131132132135136136137137138138140BI
BI142143143144145145145146147148148149149149-

108
109
110
115
116
118
120
121
123

124
125
126
127
128

130
131
132

135
136
137

138
140
141
142
144
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Vejlebæksvej
Vestermaegyden
Viby Bygade
Vikingevej
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MUNKEBO KOMMUNE.

Boels Bro
Dræby Fedvej
Dræbyvej
Kølstrupvej
Munkebovej
Skyttehusvej
Stationsvej
Sunneroesvej
Svishavevej
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Register for
NØRRE ÅBY KOMMUNE.
Assensvej
Byllerup
Byvejen
Båringvad
Dybdalsvej
Ellegårdsvej
Fønsskovvej
Gadstrup
GI. Assensvej
Hedegårdsvej
Hindballevej
Hovedvejen
Kirkegyden
Kirkevej
Kohavevej
Koldinghuse
Kærbyholmvej
Kærbyvej
Langgyden
Lærkestræde
Løkkegårdsvej
Middelfartvej
Pytten
Ravnskovgyden
Ronæsbrovej
Ronæsvej
Rudvej
Sildegravsbanken
Strandgyden
Søndergade
Tørvegyden
Udriddervej
Vanghavevej
Vedelshavevej
Vibyvej
Åbylundvej
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206
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211
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Register for
ODENSE KOMMUNE.
Allerup Bygade
Allestedvej
Allesø-Norden
Allesøvej
Assensvej
Beldringevej
Bellingevej
Birkum Bygade
Bogensevej
Borrebyvej
Brændekilde Bygade
Bøgildshøj vej
Bøllemosegyden
Dahlsvej
Damhavevej
Davinde Bygade
Dyredvej
Dyregrav Væde Vej
Ejlstrupvej
Elmelundsvej
Espestok
Fangelvej
Fraugde-Kærby-Vej
Fredskovvej
Fårebjergvej
Gammel Høj mevej
Grønvej
Gundersøvej
Højbyvej
Kammertoften
Kirkevej
Klappen
Kongsbjergvej
Korsebjergvej
Korsgade
Kvadrillevej
Kærbygårdevej
Labirksgyden
Lavløkkevej
Lillelungvej
Lindeskovgyden
Lovbjergvej
Lumby-Tårup-Vej
Løkkegravene
Mosegyden
Nielstrupvej
Nr. Lyndelse Vej
Nymarken
Nørrelunden
Ravnebjerggyden
Ribjergvej
Rindebækvej
Sanderumgårdvej
Sanderumvej
Skalmålvej
Skelkærvej
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253
255

Skovhavevej
Skovmarken
Skovs-Højrup-Vej
Slettensvej
Spedsbjergvej
Stakdelen
Stavkærvej
Stenkistevej
Stensgaardsvej
Store Pederstrup Vej
Strandager
Styvelsvej
Stærmosevej
Svendborgvej
Søndersø Skovvej
Thorup Bygade
Thorupvej
Tingkærvej
Troelsevej
Trøstruplundvej
Trøstrupvej
Tuemosevej
Tyrsbjergvej
Udskovvej
Vimmelsbækvej
Volderslev Bygade
Volderslevvej
Ørbækvej
Østagervej
Østermarksvej
Ålemarksgyden
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OTTERUP KOMMUNE.

Agernæsmindevej
Bastrupvej
Bederslev
Bjerrumvej
Bladstrup Bygade
Bogensevej
Bomosen
Brandsbyvej
Bredstrupvej
Bårdesøvej
Dalene
Daugstrupvej
Degneløkkevej
Dyssevænget
Egeløkkevej
Egense Bygade
Egensegårdsvej
Egensevej
Emmelevgyden
Emmelevvej
Flyvesandsvej
Fremmelev
Fælledgårdsvej
Gerskov Bygaden
Gerskovvej
Glavendrupvej
GI. Hedevej
GI. Jørgensø
Grusgyden
Grønnegade
Gyrupvej
Hasmark Gade
Hasmarkmosen
H.C. Lumbyesvej
Heden
Hessum Bygade
Hjadstrupvej
Holemarken
Horsebækvej
Højelundsvej
Jørgensøvej
Kappendrup
Kirkemarken
Kirkevej
Klintebjergvej
Kristiansmindevej
Kroggyden
Krogsbølle Bygade
Krogsbøllevej
Kronborgvej
Kvindevadet
Kørupvej
Lillebro
Lindeøvej
Lufthavnsvej
Lunde Bygade

275275276278279280280281282282285285286286287287287288289290290290292293294295295296297297298298299299300300301302303303303304304305307308309309310312312312313313315315-

276
278
279
280

281
282
285
286
287
288
289

292
293
294
295
296
297

299
300

301
302
303

304
305
307
308
309
310
312
313
315
318

Lunde Åvej
Lødekæret
Løkkemarken
Marbækvej
Møllestranden
Møllevej
Niels Andersens Gyden
Nislevvej
Nr. Næråvej
Nybovej
Nymarken
Parkvej
Petersmindevej
P. Hansens Gyden
Rugholmvej
Ringemarken
Ringe vej
Roerslev Bygade
Roerslevvej
Sebjergvej
Skebyvej
Skelsbækvej
Skovgyden
Slettensvej
Slevstrupvej
Stenløkkevej
Stenøvej
Storhøjvej
Stormosevej
Strandvejen
Tofteløkkevej
Torballegyden
Trøjborggyden
Tørresøvej
Tåstrupvej
Uggerslev Mose
Uggerslevvej
Ulkendrupvej
Vellingevej
Ølundgyden
Østerballevej
Øster Lundevej
Østrupskovgårdsvej
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SØNDERSØ KOMMUNE.

Amagervej
Askebyvej
Assens Landevej
Axel Brahesvej
Banggårdsvej
Bastrupvej
Blæsbjergvej
Bogensevej
Bolmerodvej
Brandslundvej
Branebjerg
Bredgade
Brolundvej
Brøndstrupvej
Bystævnet
Bække
Dallundvej
Ejlby Lundevej
Ejlbyvej
Ejlskov Hede
Ejlskovvej
Ellegårdsvej
Elvedgårdsvej
Enghaven
Farsbøllevej
Farstrup Hed
Farstrupvej
Fjællebrovej
Flintebjerg
Flytterupgyden
Frigårdsvej
Glavendrupvej
GI. Skolevej
Gulleshøj
Gulløkken
Havgårdsvej
Havrekær
Hedebovej
Hemmerslev
Himmelstrupvej
Hjortebjergvej
Holmevej
Højagervej
Oullerupvej
Kellebyvej
Klaus Berntsensvej
Koborgvej
Kosterslevhuse
Kosterslevvej
Langager
Langehede
Lerbæk
Lindegårdsvej
LI Oullerupvej
Lykkesborgvej
Lågevej
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Låseledvej
Maderupskov
Maderupvej
Margårdsvej
Melbyvej
Middelfartvej
Moderupvej
Møllebjergvej
Møllegyden
Møllevej
Nellerodgyden
Nymarksgyden
Nymarksvej
Nørreløkke
Odensevej
Orevej
Paddesøvej
Pedersmindevej
Ralgyden
Rostrupvej
Rue Hed
Ruevej
Rugårdsvej
Rødegårdsvej
Sandvadgyden
Sasserod
Sdr. Esterbøllevej
Skovmøllevej
Skovsgårdevej
Slagstrupvej
Stensbyvej
Stormarken
Svenstrupvej
Søndersøvej
Tevringevej
Toderupvej
Torupvej
Tvedslundvej
Tværskovvej
Tårnbjergvej
Ullerupvej
Ullerupvænget
Vedbyvej
Veflinge Skovvej
Vejruphuse
Vestergårdsvej
Viernevej
Vædehave
Vædevej
Ørritslevvej
Østergade
Åbakkevej
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AARUP KOMMUNE.

Registster for
VISSENBJERG KOMMUNE.
Andebøllevej
Assenbøllevej
Bøgebjerglund
Gadsbøllevej
Gammellundvej
Grøftebjergvej
Havelundvej
Himmelstrupvej
Koelbjergvej
Kådekildevej
Langesøvej
Luhøjvej
Magtenbøllevej
Odensevej
Overgade
Ravnholmvej
Roldvej
Skalbjergvej
Skelhusevej
Skovsbyvej
Sortenkærvej
Søndersøvej
Vædehave
Årupvej
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451
452
453
455

456
457
459
460

462

463

Assensvej
Bakkemose
Bjergvej
Bogensevej
Brændholtvej
Dybmosegårdsvej
Dybmosevej
Ellemosehave
Engvej
Etterupgårdsvej
Frøbjergvej
Frøbjerg Vænge
GI. Etterup
Hjerupvej
Hækkebøllevej
Hårevej
Jarlebjerggyden
Kaslundvej
Kertevej
Kielshøjvej
Kronborg
Ladegårde Byvej
Ladegård Mark
Ladegårdsskov
Lindebjerg
Lungerne
Moselundvej
Mosevej
Nedermarken
Nydamsvej
Nyfæste
Orte Byvej
Pejrupvej
Ramsherred
Skalbjergvej
Skelsager
Skovhusevej
Skovstrupvej
Skovvangsvej
Stadsbjergvej
Temmeshave
Tjørnevej
Tokeskovvej
Ørsbjerg Skovvej
Ørsbjergvej
Ålsbovej

465466466467467468468469469470470472473473475476476477478480480480481 481482483484484484485485486486486487487487487488488489489489490490490-

466

467
468
469

472
473
475
476
477
478
479

481
482
483
484
485
486
487

488

493

Register for
MIDDELFART KOMMUNE
Abelonelundvej
Assensvej
Aulbyvej
Bogensevej
Bolsvej
Borrevej
Ellebækvej
Gamborgvej
GI. Landevej
Holmegårdvej
Hovedvejen
Hovkrogvej
Højagervej
Karlskovvej
Kasmosevej
Kauslundevej
Kirkegyden
Klintholmvej
Koesmosevej
Korsbjergvej
Kustrupvej
Langagervej
Lerbjergvej
Mellemmarkvej
Ny Billeshavevej
Nymarkvej
Nyskovvej
Parallelvej
Provstskovvej
Røjle Bygade
Røjleklintvej
Røjleskovvej
Staurbyvej
Strib Landevej
Stutterivej
Svenstrup Strand
Svenstrupvej
Svinøvej
Tårupvej
Ulvsbjergvej
Vandmøllevej
Vejlbyvej
Vesterhøjvej
Voldbyvej
Østerbyvej
Østre Hougvej
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